Qyteti i Ingolstadt
Si kryhet mbulimi i shpenzimeve?
Kontraceptivët kushtojnë më pak se 100 Euro:
Kërkesa mund të paraqitet edhe më vonë – nëse
shpenzimet i keni paguar vetë tashmë –, por më së voni
brenda një muaji nga lëshimi i recetës.
Kontraceptivët kushtojnë më shumë se 100 Euro:
Kërkesa duhet të paraqitet para trajtimit. Për këtë gjë
nevojitet një vlerësim i shpenzimit nga mjeku ose
farmacia të cilin, të cilin ju e dorëzoni. Deklarata për
mbulimin e shpenzimeve i dërgohet direkt klinikës
mjekësore ose farmacisë. Ato bëjnë rakordimet më pas
direkt me administratën e qytetit.

Keni ende pyetje mbi parashtrimin e
kërkesës?
Dërgoni një E-Mail te
familienplanungsfonds@ingolstadt.de
Informacione të tjera do të merrni me telefon
në numrin 0841 305-2988 ose në internet në
www.ingolstadt.de/familienplanungsfonds

Një projekt i qendrës së barazisë gjinore dhe
departamentit social
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Për pyetje mbi planifikimin familjar dhe mbrojtjen
kundrejt shtatzënive të padëshiruara drejtojuni ju
lutemi qendrës së këshillimit të shtatzënive në
Ingolstadt:
Qyteti i Ingolstadt
Qendër këshillimi e njohur nga shteti
për çështje të shtatzënisë në zyrën e shëndetit
publik Esplanade 29, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 305-1452
schwangerenberatung@ingolstadt.de
www.ingolstadt.de/schwangerenberatung

Fondi i planifikimit
familjar

Shërbimi social i grave katolike (SkF)
Qendra katolike e këshillimit për çështjet e
shtatzënisë
Schrannenstraße 1 a, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 93755-60
schwangerenberatung@skf-ingolstadt.de
www.skf-ingolstadt.de
Qendër këshillimi e njohur nga shteti për çështje
të shtatzënisë
Gratë këshillojnë – Dioqeza Ingolstadt
Schulstraße 14, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 3708303
info@frauenberaten-in.de
www.frauenberaten-in.de
pro familia e.V. Ingolstadt
Seksualiteti, partneriteti, planfikimi familjar
Qendër këshillimi i njohur nga shteti për çështje
të shtatzënisë
Holzmarkt 2, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 3792890
www.profamilia.de/ingolstadt
www.profamilia.de
www.sextra.de Këshillimi online i pro familia

Mbulimi i shpenzimeve
të kontraceptivëve

Te një jetesë vetë-përcaktuese përfshihet edhe një
planifikim vetjak i përgjegjshëm familjar. Ne
dëshirojmë që ju të mund të vendosni se kur
dëshironi të bëheni me fëmijë dhe se si ta organizoni
planifikimin tuaj të familjes.

Cilët kontraceptivë paguhen?

Si mund ta parashtroj kërkesën?

Kryesisht merren përsipër shpenzimet për kontraceptivët
ose masat mbrojtëse të përshkruara nga mjeku. Në këtë
mënyrë mbulimi i shpenzimeve kryhet për

Kërkesën
për
mbulimin
e
shpenzimeve
të
kontraceptivëve e gjeni në www.ingolstadt.de/
familienplanungsfonds. Ju mund ta plotësoni atë direkt
online dhe ta ngarkoni bashkë me dokumentet e tjera.

Kontraceptivët janë të shtrenjtë. Është e
rëndësishme që vendimi mbi zgjedhjen e një
kontraceptivi të mos jetë i varur nga të ardhurat.
Qyteti i Ingolstadt ka krijuar për këtë gjë një fond për
planifikimin e familjes.

● Pilulën
● Injeksionin depozitues/tre mujor
● Spiralen hormonale/prej bakri
● Zinxhirin prej bakri
● Kunjat mbrojtës
● Unazën vaginale
● Ngjitësin kontraceptiv
● Pilulën e emergjencës
● Vazektominë
● Sterilizimin

Ju nuk keni para për kontraceptivë?
Nëse banoni në qytetin e Ingolstadt dhe përfitoni shërbime
të caktuara sociale, shpenzimet për kontraceptivët mund
të merren përsipër nga qyteti. Shërbimet janë vullnetare,
nuk ekziston një e drejtë ligjore.

Çfarë kushtet duhet të përmbush unë?
Ju duhet të banoni në Ingolstadt ose të posedoni
pasaportën e Ingolstadt ose p.sh. të përfitoni një shërbimet
e mëposhtme sociale: Pagesë sociale, ndihmë sociale,
pagesë papunësie 2, pagesë banimi, shtesë për fëmijët,
mbështetje për arsimimin, ndihmë për arsimin profesional
ose nëse po kryeni aktualisht një vit social ose ekologjik
vullnetar ose shërbimin vullnetar federal. Informacione më
të detajuara mund të merrni ju lutemi në hompage.

Ekziston gjithashtu mundësia që ta printoni kërkesën
dhe ta dërgoni me postë në adresën e mëposhtme:

Për mbrojtjen shtesë kundrejt sëmundjeve seksualisht të
transmetueshme financohen edhe prezervativët. Ato
mund të kërkohen si nga gratë ashtu edhe nga burrat.
Kontraceptivët e tjerë që nuk janë të detyrueshëm për tu
përshkruar nga mjeku mund të mbulohen, nëse kjo
metodë mbrojtje në rastin individual përkatës është
mbështetur më parë me shkrim nga një qendër këshillimi
për shtatzëninë ose nga një mjek ose mjeke.

Jobcenter
Familienplanungsfonds
Adolf-Kolping-Straße 10
85049 Ingolstadt
Paraqitja personalisht nuk është e domosdoshëm.

