
JUGENDAMT
 – URZĄD DO SPRAW 
DZIECI I MŁODZIEŻY



W życiu każdej rodziny zdarzają się trudne sytuacje i większość 

rodziców zna uczucie bezradności wobec piętrzących się pro-

blemów. Rodzice, którzy przybyli z Polski, wychowujący swoje 

dzieci w Berlinie, czują się niejednokrotnie zagubieni w gąszczu 

przepisów oraz wymagań szkoły czy przedszkola. Niemieckie 

ustawodawstwo gwarantuje bezpłatną pomoc dla rodzin wy-

chowujących dzieci bez względu na narodowość czy status ma-

terialny. Do udzielania tego wsparcia zobowiązany jest urząd do 

spraw dzieci i młodzieży (Jugendamt).
Jugendamt jest urzędem, którego zadaniem i celem jest wspie-

ranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, zapewnienie 

ich dobra oraz pomoc rodzicom w wypełnianiu obowiązków 

rodzicielskich.

Do zadań Jugendamtu należą: JUGENDAMT
 – URZĄD DO SPRAW 
DZIECI I MŁODZIEŻY 

DZIAŁANIA
PREWENCYJNE 

pomoc rodzinie
w wspieraniu

rozwoju dzieci i młodzieży

PORADNICTWO

pomoc w prawidłowym wypełnianiu
 zadań rodzicielskich w sytuacjach
  kryzysowych (choroba, rozwód,

separacja, nałogi, trudności 
adaptacyjne, problemy

 wychowawcze) 

DZIAŁANIA 
INTERWENCYJNIE 

przejęcie opieki nad dzieckiem, 
gdy jego dobro jest zagrożone



 – POMOC DLA RODZICÓW PO URODZENIU DZIECKA

 (Frühere Hilfen) 
pracownicy Jugendamtu odwiedzają rodziny i informują o 

możliwościach otrzymania pomocy w opiece nad noworod-

kiem. Jugendamt współpracuje z położnymi i pielęgniarkami, 

które mogą rodzicom udzielić praktycznej pomocy

 – OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI 

• PRZEDSZKOLE (Kindertagesstätte, Kita), 

• DOMOWE PRZEDSZKOLE  

(Tagesmütter/-väter, Kindertagespflege)

• ŚWIETLICA (Hort) 

wniosek o zaświadczanie potrzebne do zameldowania 

dziecka (Kitagutschein) w urzędzie dzielnicowym

 – KLUBY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, PLACE ZABAW,

 – WYJAZDY WAKACYJNE (Kindertageseinrichtungen)

 – PEDAGOGICZNA PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

     (Kinder- und Jugendarbeit)

 – OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY, WYJAZDY WAKACYJNE

 – PRACA Z MŁODZIEŻĄ  (Jugendarbeit) 
pomoc dla młodzieży w zdobyciu wykształcenia

i ukończeniu szkoły 

 – OCHRONA MŁODZIEŻY (Jugendschutz) 
programy, które chronią młodzież przed nałogami 

i przemocą 

 – POMOC FINANSOWA PRZYSŁUGUJĄCA RODZINIE

    PO URODZENIU DZIECKA (Elterngeld) 

składanie wniosku w  dzielnicowym urzędzie (Elterngeldstelle) 

 – RODZINY ZASTĘPCZE (Pflegefamilie)
każdy, kto spełnia wymagane warunki, może przyjąć

dziecko jako rodzina zastępcza 

Więcej informacji: 

www.pflegekinder-berlin.de 

www.berlin.msz.gov.pl>konsulat3

DZIAŁANIA PREWENCYJNE JUGENDAMTU:



POMOC I PORADNICTWO DLA RODZIN
 – PORADNIE WYCHOWAWCZE  

(Erziehungs- und Familienberatung)
 – PORADNICTWO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- (również bez 

rodziców) – (Regionale Sozialpädagogische Dienste)
 – POMOC W TRUDNOŚCIACH SZKOLNYCH – 

 np. Lehrntherapie, współpraca ze szkołą

 – PORADY I POMOC DLA MŁODZIEŻY, KTÓRA WESZŁA  

W KONFLIKT Z PRAWEM (Jugendgerichtshilfe)
 – POMOC DLA DZIECI Z OBNIŻONĄ SPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ 

BĄDŹ PSYCHICZNĄ- (Eingliederungshilfe) 
 – KONTROLOWANE SPOTKANIA (Begleiteter Umgang) -  

dziecko w obecności pedagoga lub psychologa spotyka się  

z rodzicem, z którym nie mieszka po rozwodzie lub separacji 

rodziców

 – NOTARIALNE UZNAWANIE OJCOSTWA  

(Vaterschaftsanerkennung) i praw rodzicielskich (Sorgeer-
klärung) dla rodziców nie będących w związku małżeńskim 

(Kindschaftsrechtliche Hilfen)
 – SKŁADANIE WNIOSKU O ALIMENTY DLA DZIECI, których 

rodzic nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego -  

Kasa Alimentacyjna- (Unterhaltsvorschussstelle)
 – KURATELA (Vormundschaft)- przejęcie praw rodzicielskich, 

gdy rodzice sądownie zostali ich pozbawieni  

 – PORADY I POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW ADOPCYJNYCH 

(Adoptionsvermittlungsstelle)  

 



INDYWIDUALNA

 POMOC 

DLA STARSZEJ 

MŁODZIEŻY

(Intensive 
sozialpädagogische

 Einzelbetreuung)
pomoc w usamodzielnieniu 

się młodzieży, która ma 

trudności z rodzicami

AMBULATORYJNA 

PEDAGOGICZNO-

PSYCHOLOGICZNA 

POMOC DLA RODZINY

(Sozialpädagogische 
Familienhilfe) 
pomoc przydzielana 

jest całej rodzinie

AMBULATORYJNE GRUPY

PEDAGOGICZNE

(Soziale Gruppenarbeit) 
pedagogiczno-psychologiczna 

pomoc grupowa dla dzieci 

z zaburzeniami zachowania 

AMBULATORYJNA 

INDYWIDUALNA POMOC 

PEDAGOGICZNA 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

(Erziehungsbeistand/
Betreuungshelfer)

wsparcie przydzielane jest 

dziecku, mającemu trudno-

ści rozwojowe lub zaburze-

nia zachowania

FORMY AMBULATORYJNEJ
POMOCY WYCHOWAWCZEJ:

AMBULATORYJNA POMOC WYCHOWAWCZA  

(Ambulanten Hilfen zur Erziehung)     
Ambulatoryjna pomoc wychowawcza przysługuje rodzinom, 

które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (rozwód, separa-

cja, choroba, nałogi, trudności integracyjne w nowym otocze-

niu), rodzicom, którzy mają problemy z wychowywaniem dzieci 

lub zaniepokojeni są jego zachowaniem bądź rozwojem, mło-

dzieży mającej trudności w domu lub środowisku jak również 

dzieciom mającym problemy w nauce wynikające z deficytów 

rozwoju lub nieznajomości języka niemieckiego.  

Aby taką pomoc otrzymać, należy zwrócić się do wydziału 

Jugendamtu - Regionale Sozialpädagogische Dienste - (dziel-

nicowy urzędy pomocy społeczno-pedagogicznej dla dzieci i 

młodzieży). Pracownik Jugendamtu decyduje o formie pomocy 

i proponuje instytucję (Träger der freien Jugendhilfe) i pracow-

nika (pedagoga lub psychologa), który będzie rodzinie pomagał 

w polepszeniu kompetencji rodzicielskich. Niektóre instytucje 

oferują taką pomoc w języku polskim. Pomoc ma charakter am-

bulatoryjny, tzn. udzielana jest tam, gdzie problemy występują 

a jej forma uzależniona jest od indywidualnych potrzeb i pro-

blemów danej rodziny. Polega ona na rozmowach z rodzicami 

i dziećmi, pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych jak 

również na zajęciach stymulujących rozwój dziecka.
 

Pomoc ta jest bezpłatna, jeżeli rodzina sama zwraca się po nią do 

Jugendamtu, to ma ona charakter dobrowolny.  



Dobro dziecka i jego prawidłowy rozwój są najwyższym prio-

rytetem Jugendamtu. W sytuacjach, gdy dobro dziecka jest 

zagrożone, dzieci są zaniedbywane, są ofiarami fizycznej, psy-

chicznej lub seksualnej przemocy, nie uczęszczają do szkoły 

lub nie mają zapewnionych warunków dla prawidłowego roz-

woju Jugendamt jest zobowiązany udzielić dziecku natych-

miastowej pomocy. 

Szkoła, przedszkole, pediatra, policja ale również sąsiedzi mu-

szą poinformować Jugendamt o podejrzeniu zagrożenia dobra 

dziecka. Jugendamt w pierwszej kolejności weryfikuje zgło-

szenie o zagrożeniu i nawiązuje kontakt z rodziną, by wspól-

nie wyjaśnić problem i znaleźć adekwatne formy pomocy dla 

dziecka. Często proponowana jest ambulatoryjna pomoc wy-

chowawcza (Ambulante Familienhilfe). 

Jeżeli rodzice odmawiają współpracy, Jugendamt składa do 

Sądu Rodzinnego (Familiengericht) wniosek o tymczasowe 

ograniczenie praw rodzicielskich i natychmiastowe umiesz-

czenie dziecka w bezpiecznym dla niego ośrodku kryzysowym 

(Kriesenzentrum, Kindernotdienst), domu dziecka (Kinderheim) 

lub w rodzinie zastępczej (Pflegefamilie). Sąd Rodzinny decy-

duje, jak długo dziecko w takim ośrodku przebywa, kiedy i pod 

jakimi warunkami może wrócić do rodziców. 

Rodzice, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej bądź 

mający problemy z wypełnianiem zadań rodzicielskich, często 

niechętnie zwracają się do Jugendamtu z prośbą o pomoc w 

obawie, że zostaną odebrane im prawa rodzicielskie a dzieci 

umieszczone w ośrodku kryzysowym lub domu dziecka.

Wczesne zwrócenie się do Jugendamtu i przyjęcie propono-

wanej pomocy może zapobiec interwencyjnemu działaniu 

tego urzędu. Istnieje możliwość otrzymania wsparcia również 

w języku ojczystym.

INTERWENCYJNE DZIAŁANIE JUGENDAMTU:



DZIECI:
Problemy w rozwoju i zachowaniu
oraz po doznaniu przemocy

• Lekarz pediatra
Dzielnicowy ośrodek zdrowia dziecka - 
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

 – badania kontrolne U2 – U11 (jak u pediatry) - diagnoza 

i ewentualne zalecenia terapeutyczne

 – porady dla młodych rodziców i wizyty domowe

 – problemy z karmieniem niemowlęcia

 – kursy i grupy dla rodziców

 – badania rozwoju mowy i ewentualne zalecenia terapii 

logopedycznej

 – szczepienia i porady

 – badania dojrzałości szkolnej i ewentualne wskazania doty-

czące rodzaju szkoły i odroczenia obowiązku szkolnego

 – nadawanie statusu integracyjnego dzieciom uczęszczają-

cym do przedszkola i świetlicy  
 

www.berlin.de/suche/?q=KJGD&search= 

• Dzielnicowe służby psychiatryczne dla 
dzieci i młodzieży - Kinder- und 
Jugendpsychiatrische Dienste der Bezirke

 – porady z zakresu zdrowia psychicznego 

 – psychosocjalna pomoc w sytuacjach kryzysowych

 – diagnoza, opinie psychologiczne i medyczne, wskazania 

terapeutyczne i możliwości pomocy

współpraca ze szkołą, Jugendamtem i innymi instytucjami 

www.berlin.de/suche/?q=kjpd&search=

• Diagnose- und Behandlungszentren/  
całościowa (wielospecjalistyczna) 

    diagnoza i terapia - oferty ambulatoryjne, 
    stacjonarne i inne 

 – Sozialpädiatrischen Zentren / Kinder- und 
Jugendambulanzen (KJA/SPZ) in Berlin

www.kja-spz-berlin.de

 – Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie  
und Jugendmedizin e. V.

www.dgspj.de/category/berlin+sozialpaediatrische-

-zentren

GDZIE SZUKAĆ POMOCY W PROBLEMACH
PSYCHOLOGICZNYCH, PEDAGOGICZNYCH?



• Telefon i Ośrodek Kryzysowy dla Dzieci  
(Kindernotdienst)

Tel.: 030 61 00 61
 - Gitschiner Straße 48, 10969 Berlin-Kreuzberg

całodobowy telefon i ośrodek w ostrych kryzysach, moż-

liwość natychmiastowego schronienia i uzyskania dalszej 

pomocy dla dzieci do 14. roku życia
  

www.kindernotdienst.de

• Telefon i Ośrodek Kryzysowy dla Dziewcząt 
(Mädchennotdienst)

Tel.: 030 61 00 63
 - Mindener Straße 14, 10589 Berlin-Charlottenburg

całodobowy telefon w ostrych kryzysach, możliwość

natychmiastowego schronienia i uzyskania dalszej pomocy dla 

dziewcząt w wieku 14 - 18 roku życia, porady dla rodziców

www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/maedchen.html

• Telefon Kryzysowy dla Młodzieży i Rodziców  
(Jugendnotdienst)

Tel.: 030 61 00 62
Mindener Straße 14, 10589 Berlin-Charlottenburg 

ośrodek i całodobowy telefon w ostrych kryzysach, moż-

liwość natychmiastowego schronienia i uzyskania dalszej 

pomocy dla młodzieży w wieku 14 - 18 roku życia  

www.berliner-notdienst-kinderschutz.de

• Centrum Ochrony Dziecka - 
Kinderschutzzentrum

Tel.: 0800 – 111 0 444,
030 683 91 10 (pn. – pt. 9:00 – 20:00),
Juliusstraße 41, 12051 Berlin-Neukölln 

Freienwalder Straße 20, 13055 Berlin-Hohenschönhausen 

ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziców, porady (również 

anonimowe), pomoc w kryzysach rodzinnych, grupa stacjo-

narna dla dzieci do 14 roku życia

www.kinderschutz-zentrum-berlin.de



• Neuhland – ośrodek, w którym osoby z myślami 
samobójczymi znajdą pomoc i schronienie, porady 
telefoniczne i online również dla rodziny 

i przyjaciół 

Tel.: 030 873 01 11, pn. – pt. 9:00 – 18:00 
Nikolsburger Platz 6, 10717 Berlin-Wilmersdorf

Richard-Sorge Straße 73, 10249 Berlin-Friedrichshain

Franz-Schmidt-Str. 8-10, 13125 Berlin-Buch

www.neuhland.net

• Dzielnicowy ośrodek zdrowia psychicznego dla 
dzieci i młodzieży  
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst

psychologiczna, psychiatryczna i socjalpedagogiczna pomoc w 

kryzysach rodzinnych, diagnoza i porady dotyczące zdrowia 

psychicznego i rozwoju dzieci i młodzieży, pomoc w znalezie-

niu odpowiedniej terapii, współpraca z Jugendamtem i szkołą

www.berlin.de/lb/psychiatrie/hilfe-in-krisen/hilfen-

-fuer-kinder-und-jugendliche

• Pomoc dla ofiar przemocy seksualnej i ich rodzin 
(KiZ - Kind im Zentrum)

Tel.: 030 282 80 77 
- Maxstr. 3 a, 13347 Berlin-Wedding 

terapeutyczne oferty dla ofiar sprawców przemocy 

seksualnej

psycholog Lucyna Wrońska Tel.: 030 278 797 99

www.ejf.de/einrichtungen/beratungsstellen/kind-im-

-zentrum-kiz.html

PROBLEMY W NAUCE I SZKOLE 

• Poradnia szkolna dla uczniów, rodziców i nauczycieli 
Schulpsychologische und Inklusionspädagogische 
Beratungs- und Unterstützungszentren (SIBUZ) 

pomoc dla uczniów, rodziców i nauczycieli - 

diagnoza, terapia, współpraca ze szkołą  
www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/ 

beratungszentren-sibuz



Przed poproszeniem o pomoc korepetytora lub podpisaniem 

umowy z prywatnym instytutem radzimy wyjaśnić ewentualne 

deficyty (np. dysleksję, dyskalkulię, ADS, zaburzenia integracji 

sensorycznej) u pediatry, neurologa-psychiatry lub w SPZ albo 

dzielnicowym ośrodku zdrowia dziecka (Kinder- und Juge-

ndgesundheitsdienst). W uzasadnionych wypadkach przy-

sługuje bezpłatna pomoc i terapia / Ler ntherapie.

RODZINA

• Poradnie wychowawcze i rodzinne –
dzielnicowe oraz instytucje pozarządowe 
(Erziehungs- und Familienberatung) 

www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/erzie-

hungs-und-familienberatung/ 
• Jugendamt – Regionale Sozialpädagogische Dienste  

• Mediacje w sprawach rodzinnych: 
MiKK e. V. - Internationales Mediationszentrum

für Familienkonflikte und Kindesentführung

Tel.: 030 747 878 79 

Fasanenstraße 12, 10623 Berlin 

www.mikk-ev.de

 

• Sanatorium dla matki /ojca i dziecka 
(Mutter/Vater-Kind-Kur) 
oraz dla osób pielęgnujących 
(Kuren für Pflegende) – 

www.muettergenesungswerk.de/kur-angebote.html
 
• Oferty organizacji pozarządowych np.:
Caritas, Diakonie, AWO, Deutsches Rotes Kreuz 
znajdziesz na stronie:

www.polkiwberlinie.de/?p=2038

• Projekty Polki w Berlinie e. V.:
- „Wychowanie dzieci w Niemczech - czym się różni? 

Pomoc orientacyjna dla polskich rodzin w Pankow”

Telefoniczna infolinia (w języku polskim) 

Tel.: 030 680 801 21 – w każdą środę (oprócz berlińskich wakacji) 

12:00 – 14:00 porady psychologiczne i informacje o różnych 

formach pomocy psychosocjalnej

www.psycholog-rodzinny.de/projekt-rodzina-w-berlinie

 - Rodzina w Berlinie
www.rodzinawberlinie.de

 



Jugendamt uczestniczy przy 

planowaniu miejsc zabaw dla 

dzieci i młodzieży, włączających

ich w planowanie i projektowanie.

PLACE I MIEJSCA ZABAW DLA DZIECI:

WIĘCEJ MIEJSCA DLA DZIECI! 

• Place zabaw:

www.berlin.de/kultur-und-tickets/tipps/kinder/spiel-

platz/ 

• Place zabaw pod dachem:

www.berlin.de/special/sport-und-fitness/adressen/

indoorspielplatz/

• Pływalnie i kąpielska z brodzikiem

dla malutkich dzieci:

www.berlin.de/kultur-und-tickets/tipps/kin-

der/2196683-2186128-schwimmhallen-mit 

-kinderbecken.html

• Farmy zwierząt:

www.berlin.de/kultur-und-tickets/tipps/kinder/kinderbauer-

nhoefe/ 
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