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Зміст Шановна клієнтко,

За допомогою цієї брошури Міський Центр 
зайнятості Тріра хотів би надати вам огляд пільг і 
допомоги, які ви можете отримати від самого Центру 
зайнятості або від інших установ, як вагітна жінка, яка 
отримує допомогу по безробіттю II (Alg II) відповідно 
до SGB II (Закону про соціальне забезпечення), щоб 
Вам і Вашій дитині було добре під час вагітності 
та після пологів. Ви також отримаєте додаткову 
інформацію на тему сім’ї та роботи, догляду за 
дітьми, повернення на роботу та багато іншого.
Брошура має допомогти Вам швидко та легко знайти 
правильні відповіді на питання, які виникають у 
Вашій конкретній життєвій ситуації.
Будемо раді отримати від Вас додаткові пропозиції.

Ваш Центр зайнятості міста Трір

Виплати від  Це н т р і в    з а й н я т о с т і      для 

отримувачів допомоги по безробіттю II класу (Alg II)

Економічна допомога від інших установ

Сім’я та професія

Повернення до професiї

Подальша допомога від інших організацій
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Виплати вiд Центрів зайнятості для отримувачів допомоги по безробіттю II класу 

Під час вагітності

Ви отримаєте додаткову допомогу для існування 
у розмірі 17% від стандартної ставки Alg II (допомоги 
по безробіттю II класу). Якщо Ви пред‘явили ваше 
декретне посвідчення до Центру зайнятості, вам 
буде виплачено цю допомогу до вашої стандартної 
допомоги з 13-го тижня вагітності до народження 
дитини. Вам не потрібно подавати окрему заявку.

Крім того, Ви можете отримати одноразову виплату у 
розмірі 150 євро на покупку одягу для вагітних на 
початку шостого місяця вагітності.

На початку восьмого місяця вагітності вам буде 
надано одноразову виплату в розмірі 350 євро на 
необхідне оснащення для дитини.

Будь ласка, вчасно подайте заявку на обидві 
одноразові виплати у Вашому Центрі зайнятості. Це 
можливо також неформально та усно.
Якщо у Вас є підстави, що роблять можливою  виплату 
достроково, надайте їх у письмовому вигляді.

Ці одноразові виплати розраховані лише на покриття 
першочергових потреб/ покупку  оснащення 
для дитини. Подальші потреби покриваються 
щомісячною стандартною виплатою Alg II (допомоги 
по безробіттю II класу).

Оскільки вищезгадані виплати виплачуються 
одноразово, Вам не потрібно надавати підтвердження 
понесених витрат.

В окремих випадках одноразові виплати можуть 
відрізнятися, якщо більші потреби було доведено та 
визнано відповідно до законодавства.                                                   

Порада:
Купуючи необхідне спорядження, одяг для вагітних і 
дітей,  користайтеся також дешевшими покупками в 
секонд-хендах, базарчиках одягу, магазинах одягу та 
вторинних меблевих складах або в інтернеті.
Центр зайнятості з радістю надасть вам огляд 
місцевих пропозицій.

Примітка:
Ви також можете отримати виплати на первинне 
обладнання для вагітності та пологів, якщо не 
отримуєте Alg II (допомогу по безробіттю II класу), 
але не можете покрити ці потреби за власні кошти.
У такокому випадку необхідно подати відповідну 
заяву до Центру зайнятості (Jobcenter). Буде 
проведена перевірка матеріального стану.

Якщо Ви думаєте про переїзд або оренду квартири 
через вагітність, зверніться до Центру зайнятості 
заздалегідь, щоб вони могли перевірити розрахунки 
понесених в результаті цього витрат.
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Після пологів

Якщо Ви живете наодинці з однією або кількома 
неповнолітніми дітьми і несете повну відповідальність 
за їхній догляд та навчання, то Ви, окрім Вашої 
стандартної допомоги по безробіттю II класу (Alg II), 
маєте право на додаткову допомогу для батьків-
одинаків.
Ця допомога надається з дня народження. Тому, будь 
ласка, якнайшвидше подайте до Центру зайнятості 
копію свідоцтва про народження вашої дитини, 
виданого РАГСом міської адміністрації (Standes-
amt der Stadtverwaltung). Вам не потрібно подавати 
окрему заявку.
При цьому Ви отримаєте соціальні виплати для 
забезпечення засобів до існування для Вашої  
дитини.

Ви можете звернутися до Центру зайнятості, щоб 
отримати пільговий пакет на освіту та розвиток 
для немовлят і маленьких дітей. Це дозволить 
Вам покривати витрати на участь вашої дитини в 
громадському та культурному житті, наприклад групи 
повзання та гри, дитяче плавання та дитячий масаж, 
вартістю 15 євро на місяць.
Для цього зв’яжіться зі своєю контактною особою 
у відділі надання пільг (Leistungsabteilung) Центру 
зайнятості.
Для оплати цих послуг потрібна окрема заявка. Це 
має бути зроблено на ранній стадії, навіть якщо 
ніяких конкретних заходів ще не заплановано.

Примітка:

Школярі, учасники професійно-практичного навчання 
(Аusbildung) та студенти також мають право на 
вищезазначені пільги. Отримайте індивідуальну 
консультацію у Вашому Центрі зайнятості.

Форми заявок та іншу інформацію можна знайти на 
веб-сайті Центру зайнятості
www.jobcenter-trier.de
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Економічна допомога від інших установ

Якщо Ви претендуєте на вищезгадані пільги, Центр 
зайнятості спочатку перевірить, чи Ви маєте право 
на іншу фінансову допомогу, яка має перевагу над 
пільгами SGB II.
Допомога при вагітності та пологах

Допомога при вагітності та пологах залежить від 
Вашого місця роботи і виплачується протягом 
встановленої законом декретної відпустки. Якщо до 
пологів Ви працювали за умови сплати внесків на 
соціальне страхування, то Ви можете подати заяву на 
отримання допомоги по вагітності та пологах у своїй 
медичній страховій компанії. За певних обставин ви 
також можете отримати допомогу у Федеральному 
управлінні страхування.

Для отримання додаткової інформації зв’яжіться 
зі своєю медичною страховою компанією або з 
Федеральним управлінням страхування (Bundesver-
sicherungsamt) 
0228/619 18 88.
www.mutterschaftsgeld.de

Допомога молодим батькам/ Допомога батькам 
Плюс

Ви можете претендувати на Допомогу молодим 
батькам/ Допомогу батькам Плюс, якщо Ви самі 
доглядаєте за своєю дитиною протягом перших 14 
або 28 місяців життя і тому не працюєте у повну 
зайнятiсть. Ви також маєте право на допомогу по 
безробіттю як отримувач Alg II.

Для подачі заявок та подальшої інформації 
звертайтесь до Відділу допомоги батькам (El-
terngelsdstelle) в Управлінні у справах молоді (Ju-
gendamt) за адресою: 
Trier вул. Am Augustinerhof, 54290 Trier 
Телефон сервісного Центру 115 
www.trier.de

Виплати на дітей 

Як правило, Ви можете отримати допомогу на на 
кожну дитину, яка проживає у вашій родині, до 
досягнення нею 18 років.
.
Щоб отримати додаткову інформацію та подати 
заявку, будь ласка, зв’яжіться з Відділом сімейних 
виплат (Familienkasse) на Біржі праці (Agentur für Ar-
beit) Трір вул. Dasbachstr. 9, 54292 Трір 0800/455 55 30 
www.familienkasse-info.de/kindergeld.php

Там також можна уточнити, чи виплачується 
допомога на дитину вагітній жінці до 25 років.
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Аліменти, засоби на утримання

Якщо Ви проживаєте окремо від батька Вашої 
дитини, то Ви маєте право на отримання аліментів 
від нього починаючи з періоду за шість тижнів до 
народження дитини і надалі.

Центр зайнятості підтримує Вас у стягненні аліментів 
з боржника.
Якщо Ви не отримуєте аліменти або не отримуєте 
встановлений мінімальний розмір аліментів від 
батька дитини, Ви маєте право на допомогу 
відповідно до Закону про авансові виплати аліментів.

З цього приводу зверніться до Відділу надання 
матеріальної допомоги (Unterhaltsabteilung) Центру 
зайнятості (Jobcenter):
Тел. 0651 205 7000,
E-Mail: Jobcenter-Trier@jobcenter-ge.de з темою: 
Unterhalt (Аліменти)

Ви повинні подати заявку на отримання цієї допомоги 
у компетентному органі. Будь ласка, негайно надайте 
до Центру зайнятості (Jobcenter) копію відповідного 
повідомлення про схвалення заявки (Bewilligungsbe-
scheid).
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Сім’я та професія

Вагітність та декретна відпустка

Як вагітна одержувачка Alg II, Ви також зобов’язані 
відповідно до SGB II вичерпати всі можливості для 
припинення або зменшення потреби у допомозі. 
Це означає, що Ви повинні активно шукати роботу і 
приймати пропозицію роботи навіть під час вагітності. 
Однак це нерозумно для Вас, якщо діє заборона 
на працевлаштування відповідно до Закону про 
охорону материнства або розпочався період охорони 
материнства.

До трьох років Вашої дитини Ви не зобов’язані 
влаштовуватися на роботу, якщо тільки у Ваш 
робочий час не забезпечується догляд за дитиною.
Як тільки Ви знайшли догляд за дитиною, Центр 
зайнятості з радістю допоможе Вам знайти роботу 
чи навчання.

Організований догляд за дітьми

Ви маєте можливість залишати Вашу дитину 
під наглядом у дитячому дошкільному закладі 
денного перебування міста Трір, у церковній 
спільноті/ у церковній організації або у приватному 
закладі/ об’єднанні.  Aльтернативно можна також 
використовувати пропозиції з денного догляду за 
дитиною у різний час.

При подальших запитаннях  – також  щодо  процедури 
реєстрац і ї – правильною контактною особою є Ju-
gendamt (Управління у справах молоді) міста Трір за 
адресою: 
Трір вул. Am Augustinerhof, 54290 Trier 
Телефон сервісного Центру 115 
www.trier.de

Як тільки Ви почали шукати заклад для нагляду за 
Вашою  дитиною -- дитсадок чи підходящу няню, то 
Ви можете у зв’язку з цим отримати консультацію у 
свого спеціаліста з працевлаштування у Jobcenter 
(Центрі зайнятості), або у разі особливих труднощів 
-- від спеціаліста з рівних можливостей на ринку 
праці (BCA).

Порада:
Невдовзі після народження дитини, забронюйте 
їй місце у дитсадку (або завчасно станьте в чергу 
на місце в дитсадок) для того, щоб Ви могли 
отримати догляд за дитиною поруч із Вашим місцем 
проживання у потрібний час. 

Примітка:
Діти від 1 року мають право нагляд у денній дитячій 
групі або у дитсадку.
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Повернення на роботу

Підтримка у поверненні на роботу

Центр зайнятості (Jobcenter) пропонує Вам 
різносторонню допомогу, щоб Ви завчасно 
могли спланувати повернення на роботу після 
завершення кредитної відпустки та, щоб Ви могли це 
цілеспрямовано здійснити.

З усіх питань, що стосуються сумісності сім’ї та 
роботи, покращення становища жінок та рівності 
між чоловіками та жінками у пошуку роботи та 
працевлаштуванні, Вам доступна спеціальна 
послуга консультацій BCA Центру зайнятості. Будь 
ласка, зв’яжіться безпосередньо з BCA (спеціаліст з 
рівних можливостей на ринку праці).

BCA пропонує різноманітні інформаційні заходи 
для всіх одержувачів Alg II. Про це буде негайно 
повідомлено в Центрі зайнятості та на веб-сайті Job-
center та на інтернет-сторінці: 
www.jobcenter-trier-stadt.de 

Окрім цього, усі батьки можуть отримати допомогу 
від BCA в особистих консультаціях щодо реалізації 
побажань по догляду за дитиною та планів 
повернення на роботу.

Сприяння у поверненні на роботу

Центр зайнятості (Jobcenter) із задоволенням 
підтримує Вас під час декретної відпустки у підготовці 
Вашого повернення на роботу. 
Cпеціалісти з працевлаштування дадуть Вам поради

також на теми:
• професійна (пере)орієнтація
• професійна кваліфікація
• процес подачі заявки
• місцевий ринок праці
і підготують для Вас широкий спектр інформаційних 
матеріалів.

Крім того, Центр зайнятості має такі варіанти 
фінансування:
• Тренінг для кандидатів на співбесіди
• Заходи з активізації, орієнтації та інструктажу 
  (підготовка  до інтеграції на ринок праці та 
   безпосереднє працевлаштування)
• Професійне навчання – також за сумісництвом
• Перепідготовка – також за сумісництвом
• Забезпечення інтеграційних курсів та мовних 
  курсів, пов‘язаних з роботою
• Консультації щодо боргів і залежностей, а також 
  психосоціальна допомога
• Відшкодування витрат на підготовку до співбесіди 
  на роботу та на проїзд 
• Ваучери для працевлаштування для приватних 
  агентств зайнятості
• Вступна надбавка для одиноких батьків- 
  працівників/працівниць
• Субсидія для роботодавця на заробітну плату 

Звичайно, Центр зайнятості також допоможе Вам у 
наданні відповідних вакансій для роботи та навчання.
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Подальша допомога від інших організацій

У консультаційних Центрах з вагітності Ви можете 
отримати підтримку з усіх питань, що стосуються 
вагітності та пологів, а також у перші роки життя 
дитини.
Консультація безкоштовна, конфіденційна, не 
залежить від національності та релігії та може 
залишатися анонімною. Вона охоплює теми 
небажаної вагітності, юридичної, організаційної та 
практичної допомоги до і після пологів, профілактики 
захворювань майбутніх батьків, планування сім’ї, 
партнерства, проблем наркоманії тощо. Також 
пропонуються групи для вагітних та батьків.

Некомерційне ТОВ (gGmbH) «Дияконська 
організація єванг. церковного округу районів Трір 
і Зіммерн-Трарбах» 
вул. Theobaldstr. 10, 54292 Трір
0651/209 00-53
www.diakoniehilft.de 
schwangerenberatung.trier@diakoniehilft.de

pro familia
вул. Balduinstr. 6, 54290 Трір
0651/463 021-20
www.profamilia-rlp.de
trier@profamilia.de

Соціальна Служба Жінок-Католичок 
(SKF) некомерц. організація
вул. Krahnenstr. 33-34, 54290 Трір
0651/949 60
www.skf-trier.de 
skf@skf-trier.de

Щоб отримати допомогу від акушерки під час 
вагітності, під час пологів і до восьми тижнів після 
пологів, зверніться до своєї страхової компанії.
Там же Ви можете уточнити, чи Ви маєте право в 
особливих випадках на допомогу по дому.

Крім того, в рамках загальнонаціональної ініціативи 
«Рання допомога» спеціально підготовлені сімейні 
акушерки або сімейні медсестри та педіатричні 
медсестри пропонують підтримку сім’ї в особливих 
проблемних ситуаціях до і після народження Вашої 
дитини; зокрема на теми догляду, харчування, 
розвитку та підтримки дитини.
Якщо ви хочете скористатися цим, зверніться до 
консультаційного Центру Pro Familia (див. вище).

Вагітні жінки, які опинилися в надзвичайній ситуації, 
отримують конфіденційну та анонімну допомогу на 
онлайн-консультації та у службі довіри «Вагітні 
жінки в біді».
Там Ви отримаєте інформацію про конфіденційну 
процедуру пологів, при якій вагітна не зобов’язана 
розкривати свою особу.
www.geburt-vertraulich.de
0800/40 40 020
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Для гарного початку життя для Вашої дитини, для 
вирішення проблем батьківства та конфліктів при 
розлученні, а також у надзвичайних ситуаціях існує 
широкий спектр послуг від різних установ та від 
Відділу соціальної допомоги Управління у справах 
молоді (Jugendamt) міста Трір.
Додаткову інформацію можна отримати в 
Управлінні у справах молоді (Jugendamt) у Трірі, 
зокрема в загальному соціальному відділі за 
адресою вул. Am Augustinerhof, 54290 Trier Номер 
телефону сервісного Центру 115 www.trier.de 

або у закладах :

• Консультаційний Центр Трірської єпархії
   www.lebensberatung.info

• Консультаційний Центр для сім‘ї, сімейних пар і  
   життя в Bürgerhaus Trier-Nord
   www.buergerhaus-trier-nord.de

• Консультації щодо шлюбу, сім‘ї та життєвих питань 
   Асоціації Карітас Трір
   www.caritas-region-trier.de

• Клуб консультування по шлюбу, сім‘ї та життя Club 
   Aktiv некомерц.організація
   www.clubaktiv.de

• Консультування з питань шлюбу, сім‘ї та життя
   Некомерційне ТОВ (gGmbH) «Дияконська 
   організація євангельського церковного округу 
   районів Трір і Зіммерн-Трарбах» 
   www.ekir.de

• Сімейний офіс Товариства психологічних і 
   соціальних служб некомерц. організація
  www.gpsd-trier.de

• Консультації з питань шлюбу, сім‘ї та життя 
  Соціальна Служба Жінок-Католичок (SKF) 
  некомерц. Організація
  www.skf-trier.de

• Католицький Центр сімейної освіти міста Трір 
  некомерц. організація
  www.fbs-trier.de

• Католицький Центр сімейної освіти Remise 
  некомерційна організація
  www.fbs-remise.de

• FaZIT – сімейний Центр у Трірі некомерційна 
  організація
  www.fazit-trier.de

• Сімейний Центр forum feyen некомерційна  
  організація
  www.skf-trier.de
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При виникненні запитань звертайтесь 
будь ласка до:

Центр зайнятості (Jobcenter) 
місто Трір 
вул.Gneisenaustr. 38
54294 Трір

Катрін Дьопґен (Kathrin Döpgen)
Спеціаліст з рівних можливостей на ринку праці 
(BCA-Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeits-
markt) SGB II 
Тел.: 0651/205-5910
Email: Jobcenter-Trier.Stadt-BCA@jobcenter-ge.de

Якщо у Вас виникли запитання щодо Ваших виплат 
по безробіттю Alg II та пільгового пакету на освіту та 
розвиток, будь ласка, зв’яжіться з відділом надання 
пільг (Leistungsabteilung).
0651/205-7000

Якщо у вас виникли запитання щодо повернення на 
роботу, зверніться до служби зайнятості
0651/205-7000
Або перейдіть на інтернет-сторінку
www.jobcenter-trier-stadt.de

Надсилайте електронні листи на імейл: 
Jobcenter-Trier@jobcenter-ge.de

• fi dibus–Центр родини, стосунків, культури 
  некомерційна організація
  www.fi dibus-trier.de

• Асоціація захисту дітей місцева та районна 
  асоціація у Трірі некомерційна організація 
  www.kinderschutzbund-trier.de 

• або Соціально-педагогічний Центр Тріра 
  www.spz-trier.de
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Mої нотатки Юридична примітка

Ця брошура призначена для надання інформації 
вагітним жінкам-одержувачам Alg II, щоб вони 
задовільнили свої права від відповідального закладу 
та отримали необхідні виплати відповідно до правил 
чинного законодавства. Наведений тут вміст не 
може замінити юридичну та соціальну консультацію 
компетентного органу. Адже необхідно зокрема 
розглядати кожен окремий випадок кожної жінки-
отримувачки Alg II.
Міський Центр зайнятості Тріра не несе 
відповідальності за актуальність, фактичну та 
юридичну правильність або повноту інформації в 
цій брошурі. Це також не впливає на дизайн та зміст 
інших веб-сайтів, перерахованих тут.
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