Orașul Ingolstadt
Cum are loc preluarea costurilor?
Mijloacele de contracepție costă mai puțin de 100
Euro: Cererea poate fi depusă și ulterior – dacă au fost
plătite deja costurile – cel târziu totuși în decursul unei
luni după emiterea unei rețete.
Mijloacele de contracepție costă mai mult de 100
Euro:
Cererea trebuie depusă înainte de tratament. Pentru
aceasta aveți nevoie de o ofertă de costuri din partea
medicului sau a farmaciei, pe care o înmânați. Declarația
de preluare a costurilor se trimite direct la cabinetul
medical sau la farmacie. Acesta le va deconta direct apoi
cu administrația municipală.

Mai ave i întreb ri despre depunerea cererii?
Trimitei-ne un e-mail la familienplanungsfonds@ingolstadt.de
Putei obine mai multe informaii
telefonic la numrul de telefon 0841 305-2899 sau pe
internet dac accesai
www.ingolstadt.de/familienplanungsfonds
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Pentru întrebări referitoare la planificarea familială și
contracepție vă rugăm să vă adresați oficiilor de
consiliere a femeilor însărcinate din Ingolstadt:
Orașul Ingolstadt
Centru de consiliere recunoscut la nivel național
pentru întrebări referitoare la sarcină în cadrul
Direcției de Sănătate Publică (Gesundheitsamt)
Esplanade 29, 85049 Ingolstadt
Telefon fix: 0841 305-1452
schwangerenberatung@ingolstadt.de
www.ingolstadt.de/schwangerenberatung

Fond pentru planificare
familială

Serviciu social pentru femeile catolice (SkF)
Oficiul de consiliere catolic pentru întrebări referitoare la
sarcină
Schrannenstraße 1 a, 85049 Ingolstadt
Telefon fix: 0841 93755-60
schwangerenberatung@skf-ingolstadt.de
www.skf-ingolstadt.de
Centru de consiliere recunoscut la nivel național pentru
întrebări referitoare la sarcină
Femeile consiliază – Diaconia Ingolstadt
Schulstraße 14, 85049 Ingolstadt
Telefon fix: 0841 3708303
info@frauenberaten-in.de www.frauenberaten-in.de
pro familia e.V. Ingolstadt
Sexualitate, parteneriat, planificare familială
Centru de consiliere recunoscut la nivel național pentru
întrebări referitoare la sarcină
Holzmarkt 2, 85049 Ingolstadt
Telefon fix: 0841 3792890
www.profamilia.de/ingolstadt
www.profamilia.de
www.sextra.de consiliere online pro familia

Preluarea costurilor
mijloacelor de contracepție

La un anumit moment în viață este vremea și pentru
o planificare familială responsabilă. Dorim ca dvs. să
puteți decide când doriți să concepeți un copil și cum
să vă organizați planificarea familială.
Mijloacele de contracepție sunt scumpe. Este
important ca decizia privind alegerea unui mijloc de
contracepție să nu depindă de venit. Orașul
Ingolstadt a stabilit, prin urmare, un fond pentru
planificarea familială.

Nu aveți bani pentru mijloace de
contracepție?
Dacă locuiți în orașul Ingolstadt și primiți anumite prestații
sociale, costurile pentru mijloacele dvs. de contracepție
sunt preluate de oraș. Prestațiile sunt benevole și nu există
nicio pretenție legală.

Ce mijloace de contracepție se plătesc?

Cum pot depune cererea?

Se preiau, în principal, costurile pentru mijloacele,
respectiv măsurile de contracepție prescrise de medic. De
aceea, sunt rambursabile îndeosebi costurile pentru

Cererea pentru preluarea costurilor mijloacelor de
contracepție o găsiți dacă accesați www.ingolstadt.de/
familienplanungsfonds. O puteți completa acolo direct
online și o puteți încărca împreună cu alte documente.

● pilulă
● injecție contraceptivă/la trei luni
● sterilet hormonal/sterilet din cupru
● sterilet intrauterin cu fir spiralat și colier din cupru
● implant contraceptiv
● inel vaginal
● plasture contraceptiv
● pilula de a doua zi
● vasectomie
● sterilizare

Ce condiții trebuie să îndeplinesc?
Trebuie să locuiți în Ingolstadt și să dețineți un
IngolstadtPass sau să primiți una din următoarele prestații
sociale: indemnizație socială, ajutor social, indemnizație
de șomaj 2, bani pentru locuință, alocație pentru copii,
Bafög, ajutor pentru formare profesională sau în prezent
prestați un an social sau ecologic voluntar sau un serviciu
de voluntariat în Germania. Informații detaliate vă rugăm
să le preluați de pe pagina de internet.

Există, de asemenea, posibilitatea de a imprima cererea
și apoi de a o trimite la următoarea adresă:

Pentru
protecția
suplimentară
împotriva
bolilor
transmisibile pe cale sexuală sunt finanțate și
prezervativele. Acestea pot fi solicitate atât de femei, cât
și de bărbați.
Alte mijloace contraceptive care nu sunt prescrise de
medic ca fiind obligatorii pot fi preluate numai dacă
această metodă de contracepție a fost aprobată în scris în
fiecare caz individual înainte de un Oficiu de consiliere în
probleme de sarcină sau de un medic.

Jobcenter
Familienplanungsfonds
Adolf-Kolping-Straße 10
85049 Ingolstadt
Nu este necesară o discuție prealabilă personală.

