
 

Допомога батькам 
Огляд Федеральної допомоги з догляду 
за дитиною



Допомога батькам
Допомога батькам – це допомога з догляду за дитиною для 
батьків немовлят та маленьких дітей. Вона призначена для 
того, щоб у батьків був час для своєї дитини, для її виховання 
та догляду за нею.

Допомога батькам забезпечує компенсацію, якщо батьки 
мають менший дохід, оскільки після народження дитини вони 
тимчасово працюють менше або взагалі не працюють. Таким 
чином, допомога батькам допомагає забезпечити фінансове 
благополуччя сім’ї. Допомога з догляду за дитиною також 
надається батькам, які до народження дитини взагалі не мали 
доходу.

Ви можете отримувати допомогу батькамяк подружня пара, як 
самотні батько чи мати, або як батьки, що проживають 
окремо.



Огляд варіантів допомоги батькам

Допомога батькам доступна у трьох варіантах:

 → базова допомога (Basiselterngeld)
 → допомога плюс (ElterngeldPlus)
 → партнерський бонус (Partnerschaftsbonus)

Ці варіанти можуть один з одним комбінуватись.

Загальна тривалість отримання допомоги батькам залежить 
від того,  який варіант Ви оберете

Базова допомога
 • Ви можете отримувати базову допомогу з догляду за 

дитиною протягом мінімум двох та максимум 12 місяців 
після народження дитини.

 • Якщо обидва батьки користуються допомогою та 
втрачають заробіток, допомога виплачується протягом 
двох додаткових (партнерських) місяців.

 • Базова допомога може виплачуватись лише протягом 
перших 14 місяців життя дитини; після цього батьки 
можуть отримувати лише допомогу-плюс або партнер-
ський бонус.

 • Можлива часткова зайнятість до 32 годин на тиждень.

Допомога-плюс
 • Допомога плюс може виплачуватись вдвічі довше, 

ніж базова допомога: Один місяць базової допомоги 
еквівалентний двом місяцям допомоги плюс.

 • Якщо ви не працюєте після народження дитини, 
допомога-плюс становить лише половину від базової 
допомоги. Якщо після народження дитини Ви працюєте 
неповний робочий день, щомісячна допомога-плюс може 
бути такою ж високою, як і щомісячна базова допомога з 
догляду за дитиною при неповному робочому дні.

 • Тому допомога-плюс особливо корисна для батьків, 
які одразу після народження дитини працюють неповний 
робочий день.



 • Як і у випадку з базовою допомогою, можлива неповна 
зайнятість до 32 години на тиждень

Партнерський бонус
 • Партнерський бонус – це пропозиція для батьків, які 

поділяють свої сімейні та робочі обов’язки як партнери.
 • Як партнерський бонус Ви і друга половинка подружжя 

можете отримати відповідно 2, 3 або 4 додаткові місяці 
допомоги-плюс. Це можливо за дотримання таких 
передумов:
 • Обидва батьки використовують партнерський бонус 

одночасно.
 • Ви подаєте заяву на отримання партнерського бонусу 

протягом мінімум 2 та максимум 4 місяців життя. 
Ці місяці життя йдуть безпосередньо один за одним.

 • Протягом цього часу ви обидва працюєте неповний 
робочий день, щонайменше 24 і не більше 32 годин 
на тиждень.

 • Якщо Ви самотні батько чи мати, Ви також можете 
використовувати партнерський бонус самостійно. Для 
цього достатньо, якщо Ви працюєте від 24 до 32 години 
на тиждень.

Розмір допомоги по догляду за дитиною

Розмір допомоги по догляду за дитиною залежить 
від того, скільки Ви заробляли на рік, що передує 
народженню дитини. Залежно від Вашого доходу базова 
допомога становить від 300 до 1.800 євро на місяць, а 
допомога- плюс - від 150 до 900 євро на місяць. Ви можете 
розрахувати можливий розмір допомоги по догляду за 
дитиною у Вашому випадку,  використовуючи калькулятор 
допомоги по догляду за дитиною на сайті:

www.familienportal.de

http://www.familienportal.de


Замовити допомогу батькам

Допомогу батькам Ви можете замовити у місцевому пункті 
видачі допомоги батькам. У деяких федеральних землях Ви 
можете замовити допомогу батькам онлайн через програму -
асистента ElterngeldDigital. При цьому ви отримаєте допомогу 
крок за кроком під час заповнення заявки. Крім того Вам 
пояснюватимуть фахові поняття та дадуть відповіді на часті 
запитання. ElterngeldDigital можна знайти за посиланням: 

www.elterngeld-digital.de 

Який саме пункт видачі допомоги батькам компетентний 
щодо Вас і яку форму заявки Ви маєте використовувати, Ви 
також можете дізнатись за посиланням www.familienportal.de. 
Там же Ви знайдете багато інших цінних рекомендацій та 
інформації щодо теми допомоги батькам.

http://www.elterngeld-digital.de
http://www.familienportal.de


Цей флайєр є частиною роботи Федерального уряду з громадськістю, 
він видається безкоштовно і не призначений для продажу. 

Видавець:
Bundesministerium  
für Familie, Senioren, Frauen  
und Jugend
11018 Berlin
www.bmfsfj.de

Місце отримання:

Publikationsversand der Bundesregierung
Postfach 48 10 09, 18132 Rostock
Тел.: 030 182722721
Факс: 030 18102722721
Телефон для осіб з вадами слуху:  
gebaerdentelefon@sip.bundesregierung.de
E- Mail: publikationen@bundesregierung.de
www.bmfsfj.de

Для подальших запитань Скористайтесь нашим   
телефоном для довідок: 030 20179130
З понеділка до четверга: з 9:00 до 18:00
Факс: 030 18555-4400
E -Mail: info@bmfsfjservice.bund.de
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