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Információk szükséghelyzetben lévő nők számára

Mikor segít Önnek a Szövetségi Alapítvány?
Nehéz helyzetben van és kisbabát vár?
Amennyiben
a) Németországban állandó lakhellyel rendelkezik,
b) terhességi igazolással, pl. un. Mutterpass-szal rendelkezik,
c) személyes vagy anyagi jellegű szükséghelyzetben van,
kérelmezheti valamelyik terhes tanácsadóban a Szövetségi
Alapítvány támogatását.
Az anyagi támogatás megítélése előtt megvizsgálják az Ön jövedelmi viszonyait. A Szövetségi Alapítványtól csak abban az esetben
kaphat pénzjuttatást, ha az egyéb szociális támogatások – ide értve
a szociális segélyt – nem elegendőek, ezeket Ön nem idejében kapja,
illetve ha Ön jogosult a támogatásra.
Az anyagi támogatás iránti kérvényt személyes tanácsadó beszélgetés keretében a terhes tanácsadóban adhatja le (nem pedig a Szövetségi Alapítvány berlini irodájában). A lakóhelye közelében elérhető
terhes tanácsadók adatait megtalálhatja a telefonkönyvben vagy az
interneten (pl. a https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/
antragstellung/cím alatt). Kérem, hogy a tanácsadó beszélgetésre
időben egyeztessen időpontot, mivel az anyagi támogatást csakis
a terhesség ideje alatt lehet kérvényezni. Terhességenként csak egy
alkalommal lehet anyagi támogatás iránti kérvényt benyújtani.
Hogyan segít Önnek a Szövetségi Alapítvány?
A Szövetségi Alapítvány a támogatásokat pl. a gyermek kelengyéjéhez, a háztartás továbbviteléhez, a lakáshoz és berendezéséhez,
valamint a csecsemő gondozásához nyújtja. A támogatások nem
számítanak be a II. számú német munkanélküli segély összegébe,
a szociális támogatásba és más ellátásokat növelő jövedelem be.




A segély mértéke és időtartama az Ön személyes körülményeihez
igazodik, függ ugyanakkor a szükséghelyzetben lévő kérelmezők
számától is. A Szövetségi Alapítvány pénzügyi támogatására nem
támasztható jogigény.
A német állam évente minimum 92 millió eurót bocsát a Szövetségi
Alapítvány rendelkezésére pénzügyi támogatások nyújtására.
A Szövetségi Alapítvány szükséghelyzetben lévő terhes anyáknak
nyújtott pénzügyi támogatása a német tartományok szintjén, az
ottani szükséghelyzetben levő anyákat és gyermekeiket támogató
alapítványokon (Landesstiftungen für Frauen und Familien in Not)
és a tartományok hasonló központi intézményein keresztül történik.
Ezek a helyszínen szervezik a támogatások folyósítását.
Az „Anya és Gyermek – a megfogant élet védelméért“ Szövetségi
Alapítvány által évente kereken 150.000 szükséghelyzetben lévő
terhes nő részesül bürokráciamentes támogatásban a terhesség
folytatásának és a csecsemő gondozásának megkönnyítése érdekében.
Adományával Ön is segítheti az Anya és Gyermek Szövetségi
Alapítvány munkáját: IBAN: DE44 3708 0040 0270 2009 00,
BIC: DRESDEFF370. Az adományokat közvetlenül a szükséghelyzetben lévő terhes nők javára fordítjuk és azok az adóból levonhatók.
Az 1984 óta fennálló Szövetségi Alapítvány az „Anya és Gyermek –
a megfogant élet védelméért“ alapítvány létrehozásáról szóló
német törvényen alapul.
Ennek szövegét és további információkat itt találhat:
www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de
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Valamennyi németországi hivatalt és hatóságot országszerte egységesen a 115-ös telefonszám
tárcsázásával érheti el és teheti fel kérdéseit. A vonatkozó régiókban a 115-ös telefonszám hétfőtől
péntekig 8.00 és 18.00 óra között érhető el. A 115-ös telefonvonal vonalas telefonról és a legtöbb
mobiltelefon-szolgáltató hálózatából is helyi tarifával, azaz átalánydíjjal (flatrate) díjtalanul hívható.
Siketek élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy a 115@gebaerdentelefon.d115.de SIP-címen keresztül
kérjenek tájékoztatást. A http://www.d115.de weboldalon további információkat olvashat arról, hogy
az Ön régiójában működik-e a 115-ös hívószám, de megtalálja az egységes, mindenhonnan elérhető
hatósági telefonszámot is.

