Stadt Ingolstadt
Ingolstadt
Belediyesi
Masrafların karşılanması nasıl gerçekleşiyor?
Gebelik önleyici masrafı 100 avrodan az:
Reçetenin düzenlenmesinden sonra en geç bir ay içinde
olmak üzere masrafı önceden kendiniz ödemiş olsanız
dahi sonradan başvuru yapılabilir.
Gebelik önleyici masrafı 100 avrodan fazla:
Başvuru işlemden önce yapılmalıdır. Bunun için doktordan veya eczaneden masraf tahmini alarak ibraz etmeniz
gerekir. Masrafların karşılandığına dair beyan, doğrudan
doktorun muayenehanesine veya eczaneye gönderilir. Bu
durumda kendileri hesabı doğrudan belediye ile kapatırlar.

Başvuru yapma konusunda başka sorunuz
var mı?
familienplanungsfonds@ingolstadt.de adresine e-posta
gönderin
Daha fazla bilgiyi
0841 305-2988 numaralı telefondan veya internette
www.ingolstadt.de/familienplanungsfonds
adresinden edinebilirsiniz

Eşitlik Kurumu ve Sosyal Hizmet Bürosunun bir projesidir
KÜNYE
Ingolstadt Belediyesi, Eşitlik Kurumu, Rathausplatz 4, 85049 Ingolstadt
Fotoğraflar: Mikhail Azarov/123rf.com, bacho12345-fotolia.com,
euthymia-stock.adobe.com

Aile planlaması ve gebeliğin önlenmesine ilişkin sorularınız olması halinde lütfen Ingolstadt‘taki Hamilelik
Danışma Merkezlerine başvurun:
Ingolstadt Belediyesi
Hamilelik ile ilgili sorular için devlet tarafından tanınan
danışmanlık merkezi
Gesundheitsamt Esplanade 29, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 305-1452
schwangerenberatung@ingolstadt.de
www.ingolstadt.de/schwangerenberatung

Stadt Ingolstadt

Aile planlama fonları

Sozialdienst kath. Frauen (SkF)
Hamilelik ile ilgili sorular için Katolik danışmanlık merkezi
Schrannenstraße 1 a, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 93755-60
schwangerenberatung@skf-ingolstadt.de
www.skf-ingolstadt.de
Hamilelik soruları için devlet tarafından
tanınmış danışmanlık merkezi
Ingolstadt Sosyal Yardım Kurumu Kadınları
Bilgilendirme merkezi
Schulstraße 14, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 3708303
info@frauenberaten-in.de www.frauenberaten-in.de
pro familia e.V. Ingolstadt
Cinsellik, birliktelik, aile planlaması Hamilelik
ile ilgili sorular için devlet tarafından tanınan
danışmanlık merkezi
Holzmarkt 2, 85049 Ingolstadt
Telefon: 0841 3792890
www.profamilia.de/ingolstadt www.profamilia.de
www.sextra.de pro familia çevrim içi danışmanlık

Gebelik önleyici
masraflarının karşılanması

Kişinin kendi istekleri doğrultusunda bir yaşam
sürmesi, aile planlamasının kendi sorumluluğunda
olmasını da içerir. Ne zaman çocuk sahibi olmak ve
aile planlamanızı nasıl tasarlamak istediğinize karar
verebilmenizi istiyoruz.
Gebelik önleyiciler pahalıdır. Gebelik önleyici seçimi
konusunda verilecek kararın gelire bağlı olmaması
önemlidir. Bu nedenle Ingolstadt Belediyesi bir aile
planlama fonu kurmuştur.

Gebelik önleyici için paranız yok mu?
Ingolstadt şehrinde ikamet ediyor ve belirli sosyal yardımlar
alıyorsanız gebelik önleyicilerinizin masrafı belediye tarafından karşılanabilir. Bu yardımlar gönüllülük esasına dayanır
ve yasal bir hak değildir.

Hangi gebelik koruyucuları ödeniyor?

Nasıl başvurabilirim?

Esas olarak doktor tarafından verilen gebelik önleyici
ilaçların veya önlemlerin masrafları karşılanmaktadır. Bu
nedenle özellikle de aşağıdaki masraflar tazmin edilebilmektedir:

Gebelik önleyici masraflarının karşılanmasına ilişkin
başvuru dilekçesini www.ingolstadt.de/familienplanungsfonds adresinde bulabilirsiniz. Dilekçeyi bu adreste
doğrudan çevrim içi olarak doldurabilir ve diğer belgelerle
birlikte yükleyebilirsiniz.

● Hap
● Depo enjeksiyon/aylık iğneler
● Hormonlu/bakırlı spiral
● Bakırlı zincir
● Hormon çubuğu
● Vajinal halka
● Doğum kontrol bandı
● Ertesi gün hapı
● Vazektomi
● Kısırlaştırma

Hangi koşulları karşılamam gerekir?
Ingolstadt‘ta ikamet etmeniz ve IngolstadtPass‘ınızın olması
veya örn. aşağıdaki sosyal yardımlardan birini alıyor veya
sağlıyor olmanız gerekir: Gelir yardımı, sosyal yardım, işsizlik maaşı 2, kira yardımı, çocuk ödeneği, öğrenim desteği,
mesleki eğitim yardımı veya şu anda sosyal veya çevresel
işlerde 1 yıl gönüllü çalışma ya da federal gönüllü hizmeti.
Daha fazla bilgiyi ana sayfada bulabilirsiniz.

Stadt Ingolstadt

n
Miterlebe Stadt Ingolstadt
Ingolstadt

IngolstadtPass

Dilekçenin yazdırılması ve aşağıdaki adrese posta yolu
ile gönderilmesi de mümkündür:

Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı ilave koruma sağlamak
amacıyla prezervatifler için de finansman sağlanmaktadır.
Bunlar için hem kadınlar hem de erkekler başvurabilir.
Doktor tarafından verilmemiş olan diğer gebelik önleyicilerin masrafı, ancak münferit vakada bunların daha önce
bir hamilelik danışma merkezi ya da bir doktor tarafından
yazılı olarak tavsiye edilmiş olması halinde karşılanabilir.

Jobcenter
Familienplanungsfonds
Adolf-Kolping-Straße 10
85049 Ingolstadt
Şahsen gelmeye gerek yoktur.

