Как се извършва поемането на
разходите?
Контрацептивите струват по-малко от 100
евро: Заявлението може да се подаде
впоследствие – след като сте платили разходите
сами, но най-късно в рамките на един месец след
издаването на рецептата.
Контрацептивите струват повече от 100 евро:
Заявлението трябва да се подаде преди
терапията. За целта Ви е необходима
предварителна калкулация от лекаря или от
аптеката, която подавате. Декларацията за
поемане на разходите ще бъде изпратена
директно на лекарския кабинет или на аптеката.
След това те ще изпратят фактурата директно
на градската администрация.

Имате още въпроси във връзка с
подаването на заявление?
familienplanungsfonds@ingolstadt.de

Проект на Службата за равнопоставеност и
на Реферата по социални въпроси
СЛУЖЕБНА ИНФОРМАЦИЯ
Stadt Ingolstadt, Gleichstellungsstelle, Rathausplatz 4, 85049 Ingolstadt
Fotos: Mikhail Azarov/123rf.com, bacho12345-fotolia.com,
euthymia-stock.adobe.com

За въпроси относно семейното планиране и
предпазването от забременяване се обръщайте
към службите за консултации на бременни в
Инголщат:
Град Инголщат
Държавно признато звено за консултации по
въпросите на бременността в Здравната служба
Esplanade 29, 85049 Ingolstadt
Телефон: 0841 305-1452
schwangerenberatung@ingolstadt.de
www.ingolstadt.de/schwangerenberatung

Фонд за семейно
планиране

Социална служба на жените католички (SkF)
Католическа служба за консултации по
въпросите на бременността
Schrannenstraße 1 a, 85049 Ingolstadt
Телефон: 0841 93755-60
schwangerenberatung@skf-ingolstadt.de
www.skf-ingolstadt.de
Държавно призната служба за консултации по
въпросите на бременността
Женски консултации – диакония Инголщат
Schulstraße 14, 85049 Ingolstadt
Телефон: 0841 3708303
info@frauenberaten-in.de
www.frauenberaten-in.de
pro familia e.V. Ingolstadt
Сексуалност, партньорство, семейно планиране
Държавно призната служба за консултации по
въпросите на бременността
Holzmarkt 2, 85049 Ingolstadt
Телефон: 0841 3792890
www.profamilia.de/ingolstadt
www.profamilia.de
www.sextra.de pro familia онлайн консултации

Поемане на разходите
за контрацептиви

Кои контрацептиви се плащат?
Към определянето на живота от самите нас спада
и
семейното
планиране
на
собствена
отговорност. Искаме да можете да решавате кога
искате да имате деца и как да организирате
Вашето семейно планиране.
Контрацептивите са скъпи. Важно е решението за
избор на контрацептив да не зависи от дохода.
Затова градската администрация на Инголщат е
създала фонд за семейно планиране.

Нямате пари за контрацептиви?
Ако живеете в град Инголщат и получавате
определени социални услуги, разходите за Вашите
контрацептиви могат да бъдат поети от градската
администрация. Тези плащания са доброволни,
правото на тях не е регламентирано от закона.

Поемат се главно разходите за контрацептиви и
мерки за контрацепция, предписани от лекар.
Затова могат да бъдат възстановени най-вече
разходите за
● противозачатъчни хапчета
● инжекции с действие депо/ тримесечно действие
● хормонални/ медни спирали
● вътрематочни спирали
● хормонални импланти
● вагинални пръстени
● противозачатъчни лепенки
● спешни контрацептиви
● вазектомия
● стерилизация

Как мога да подам заявление?
Заявлението
за
поемане
на
разходите
за
контрацептиви ще намерите на www.ingolstadt.de/
familienplanungsfonds. Можете да го попълните там
директно онлайн и да го качите заедно с други
документи.

На какви условия трябва да отговарям?
Трябва да живеете в Инголщат и да имате карта за
намаление IngolstadtPass или да получавате една от
например следните социални услуги: социални
надбавки, социална помощ, помощ за безработни
Arbeitslosengeld 2, надбавки за наем, детски надбавки,
Bafög, помощ за професионално образование или в
момента да полагате доброволна социална или
екологична година или да изпълнявате федерална
доброволна служба. По-подробна информация ще
намерите на интернет страницата.

Също така можете да разпечатате заявлението и след
това да го изпратите по пощата на следния адрес:

За допълнителна защита от сексуално преносими
болести се финансират също и кондоми.
Заявления за тях могат да се подават, както от
жени, така и от мъже.
Други контрацептиви без лекарско предписание
могат да се поемат, само ако преди това методът
за контрацепция е писмено одобрен в съответния
конкретен случай от служба за консултации по
въпросите на бременността или от лекар.

Jobcenter
Familienplanungsfonds
Adolf-Kolping-Straße 10
85049 Ingolstadt
Лични посещения не са необходими.

