Ingolstadt Város
Hogyan történik a költségek átvállalása?
A fogamzásgátló kevesebb, mint 100 euróba kerül:
A kérvény utólag is beterjeszthető – ha a költségeket
már saját maga kifizette – de legkésőbb a recept
kiállítását követő egy hónapon belül.
A fogamzásgátló több mint 100 euróba kerül:
A kérvényt a kezelés előtt kell beterjeszteni. Ehhez az
orvosa vagy a gyógyszertár árajánlatára van szüksége,
amelyet be kell nyújtani. A költségátvállalásról szóló
nyilatkozatot közvetlenül az orvosi rendelőbe vagy a
gyógyszertárba küldik. Itt ezután közvetlenül az
Önkormányzattal számolnak majd el.

Még kérdései lennének a kérvény
benyújtásával kapcsolatban?
Küldjön egy e-mailt a következő címre:
familienplanungsfonds@ingolstadt.de
Bővebb információk:
telefonon a 0841 305-2899 telefonszámon,
vagy az interneten a következő honlapon:
www.ingolstadt.de/familienplanungsfonds
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A családtervezéssel és a fogamzásgátlással
kapcsolatos kérdésekhez, kérjük, forduljon az
ingolstadti Terhességi Tanácsadó Központokhoz:
Ingolstadt Város
Államilag elismert tanácsadó központja
a terhességgel kapcsolatos kérdésekre
vonatkozóan az Egészségügyi Hivatalban
Esplanade 29, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 305-1452
schwangerenberatung@ingolstadt.de
www.ingolstadt.de/schwangerenberatung

Családtervezési alap

Katolikus Nők Szociális Szolgálata (SkF)
Katolikus tanácsadó központ a terhességgel kapcsolatos
kérdésekre vonatkozóan
Schrannenstraße 1 a, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 93755-60
schwangerenberatung@skf-ingolstadt.de
www.skf-ingolstadt.de
Államilag elismert tanácsadó központ a terhességgel
kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan
Nők tanácsadása – Ingolstadti Diakónia
Schulstraße 14, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 3708303
info@frauenberaten-in.de
www.frauenberaten-in.de
pro familia e.V. Ingolstadt
Szexualitás, párkapcsolat, családtervezés Államilag
elismert tanácsadó központ a terhességgel kapcsolatos
kérdésekre vonatkozóan
Holzmarkt 2, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 3792890
www.profamilia.de/ingolstadt
www.profamilia.de
www.sextra.de a „pro familia” online tanácsadása

A fogamzásgátló
szereknél érvényes
költségátvállalás

A független élethez egy felelős családtervezés is

hozzátartozik. Azt szeretnénk, hogy Ön dönthesse el,
mikor szeretne gyermeket vállalni és hogyan
szeretné alakítani a családtervezését.

A fogamzásgátlók drágák. Fontos, hogy egy
fogamzásgátló kiválasztásakor hozott döntése ne a
bevételétől függjön. Ezért Ingolstadt város
létrehozott egy családtervezési alapot.

Nincs pénze fogamzásgátlóra?
Ha Ön Ingolstadtban lakik és bizonyos szociális
juttatásokban részesül, a fogamzásgátló költségeit a város
átvállalja. Ez a juttatás önkéntes, nincs erre vonatkozó jogi
igény.

Mely fogamzásgátló szereket támogatják?

Hogyan tudom beterjeszteni a kérelmet?

Főleg az orvos által felírt fogamzásgátló szerek, ill.
módszerek költségeit vállaljuk át. Így főleg a következő
költségek számítanak visszatéríthető költségeknek:

A fogamzásgátlók költségének átvállalására irányuló
kérelmet a következő címen találhatja meg:
www.ingolstadt.de/familienplanungsfonds. Itt a kérelmet
azonnal online ki lehet tölteni, és azt a többi szükséges
okmánnyal együtt fel lehet tölteni.

● fogamzásgátló tabletta
● késleltetett hatású / három hónapos injekció
● hormon-/ réz spirál
● réz lánc
● fogamzásgátló pálcika
● hüvelygyűrű
● fogamzásgátló tapasz
● esemény utáni tabletta
● vazektómia
● sterilizálás

Milyen előfeltételeknek kell teljesülniük?
Ön ingolstadti lakos kell legyen és rendelkeznie kell egy
IngolstadtPass-szal, vagy pl. a következő szociális
juttatások egyikében kell részesülnie: Sozialgeld (szociális
támogatás), Sozialhilfe (szociális segély), Arbeitslosengeld 2 (2. munkanélküli támogatás), Wohngeld
(lakhatási támogatás), Kinderzuschlag (kiegészítő
gyermekgondozási támogatás), Bafög (szövetségi
képzési
támogatás),
Berufsausbildungsbeihilfe
(szakképzési támogatás) vagy aktuálisan egy önkéntes
szociális vgay ökológiai évet kell letöltenie, illetve a
szövetségi önkéntes szolgálatban kell részt vennie.
Közelebbi információkat a honlapon találhat.

A kérvény ki is nyomtatható, és az postai úton elküldhető
a következő címre:

A nemi úton terjedő megbetegedések elleni kiegészítő
védelem érdekében az óvszereket is finanszírozzuk. Ezt
éppúgy megigényelhetik nők, mint férfiak.
Egyéb nem vényköteles fogamzásgátlók költségeit csak
akkor tudjuk átvállalni, ha az említett fogamzásgátló
módszert a mindenkori adott esetben megelőzőleg egy
terhességi tanácsadó központ vagy egy orvos írásban
javasolt.
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