
În ceea ce privește planificarea familială, costurile 
metodelor contraceptive prescrise medical pot fi  
rambursate pentru femeile și bărbații cu venituri reduse.

Suportarea costurilor pentru  
metodele contraceptive pentru femei  
și bărbați din districtul  
Garmisch-Partenkirchen

FONDUL

pentru metodele

contraceptive



Persoanele, care au peste 22 de ani, trebuie să își achite 
singure metodele contraceptive. Casele de asigurări de sănătate 
nu preiau costurile. Cu toate acestea, cei care beneficiază de 
ajutor de la stat pentru a-și asigura mijloacele de trai nu își pot 
permite adesea metodele contraceptive prescrise medical.

Districtul Garmisch-Partenkirchen sprijină aceste persoane prin 
preluarea voluntară a costurilor. 

 › 	Fiecare	femeie	ar	trebui	să	 
decidă	singură	 
când ar dori să rămână  
însărcinată și câți copii ar dori  
să aibă.

 ›  Compatibilitatea	și	siguranța	 
trebuie să se afle în prim plan la  
alegerea unei metode de contracepție,  
și nu costurile.

 ›  Prin	oferirea	de	sprijin	financiar	 
pentru contracepție, sarcinile nedorite  
sau neplanificate pot fi evitate.

Suportarea costurilor

STABILIREA 
OBIECTIVULUI:

pentru metodele

contraceptive



Cine poate

depune o cerere?

Femeile și bărbații pot solicita  
suportarea costurilor, dacă:

Chiar	și	în	cazul	unui	venit	redus și în cazuri individuale 
justificate, centrele de consiliere care cooperează în proiect 
verifică dacă femeia / bărbatul poate beneficia de ofertă. În 
acest sens se are la bază limita de venit a „Fundației districtuale 
de ajutor pentru mamă și copil”.

Fondul	pentru	mijloace	contraceptive este un serviciu 
suplimentar, voluntar, oferit de districtul Garmisch-Partenkirchen 
la care nu există niciun drept legal.

 ›  au cel puțin 22 de ani,

 ›  locuiesc în districtul Garmisch-Partenkirchen,

 ›  au beneficiat de o consiliere la centrele de 
consiliere care cooperează în proiect,

 ›  și beneficiază de unul dintre aceste ajutoare 
financiare:
 ›  Indemnizație de șomaj II

 ›  Ajutor social

 ›  Alocație pentru copii

 ›  Bursă de studii

 ›  Ajutor pentru formare profesională

 ›  Ajutor pentru locuință

 ›  Prestații în temeiul Legii prestațiilor pentru solicitanții de 
azil - Suportarea costurilor se face de la vârsta de 18 ani



Unde și când puteți

depune cererea?

Femeile și bărbații pot solicita  
suportarea costurilor, dacă:

Aduceți cu dumneavoastră  
următoarele documente:

Costurile	de	îngrijire	ulterioară ar trebui să fie enumerate 
de asemenea în estimarea costurilor. După verificarea de 
către centrul de consiliere, veți primi un certificat privitor la 
suportarea costurilor, pe care îl puteți prezenta cabinetului 
medical sau farmaciei. Cabinetul medical sau farmacia face 
apoi decontarea direct cu biroul prefecturii.

La unul dintre centrele de consiliere enumerate alăturat,  
puteți stabili o programare pentru consiliere și puteți solicita 
suportarea costului unei metode contraceptive prescrise. 
Stabiliți	o	programare	pentru	consiliere!

 ›  decizii privind prestațiile sau dovada venitului 
pe ultimele trei luni,

 ›  act de identitate/pașaport sau confirmare de 
înregistrare,

 ›  o estimare a costurilor pentru spirală, 
lanț și bilă cu conținut de cupru, implant 
contraceptiv sau

 › evaluarea anticipată a costurilor pentru 
sterilizare la bărbat sau femeie

 ›  sau o rețetă pentru pilule anticoncepționale, 
plasture contraceptiv, inel contraceptiv, 
implant contraceptiv sau injecție 
contraceptivă la trei luni.



Centru de consiliere recunoscut de stat  
pentru	probleme	legate	de	sarcină	la	 
Departamentul	de	sănătate	Garmisch- 
Partenkirchen 
Partnachstraße 26  
82467 Garmisch-Partenkirchen

Telefon: 08821 751-500 
Telefax: 08821 751-8406 
E-mail: Schwanger-in-gap@LRA-GAP.de 

 
SkF – Centru de consiliere pentru  
probleme	legate	de	sarcină	  
Hauptstraße 78 
82467 Garmisch-Partenkirchen

Telefon: 08821 96672-40 
Telefax: 08821 96672-49 
E-mail: schwangerschaftsberatung@skf-garmisch.de 

 
 
Centru de consiliere recunoscut  
de	stat	pentru	probleme	legate	 
de	sarcină	de	la	DONUM	VITAE	 
in	Bayern	e.V. 
Ludwigstraße 59 · 82467 Garmisch-Partenkirchen 

Telefon: 08821 9431330 
Telefax: 08821 9431335 
E-mail: garmisch@donum-vitae-bayern.de

Centre de consiliere în probleme  
legate de sarcină din districtul 
Garmisch-Partenkirchen
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