Федерално министерство
на семейството, възрастните граждани,
жените и младежите

Федерална фондация

Майка и дете
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Информации за бременни жени
в критична ситуация
В кои случаи Федералната фондация оказва помощ?
а) Когато Вашето постоянно местожителство или мястото на обичайно
пребиваване е в Германия.
б) Когато имате удостоверение за бременност, като напр. Паспорт за
майчинство.
в) Когато Вие се намирате в критична ситуация. За целта Центърът за
консултация трябва да провери Вашите доходи. Финансова помощ от
страна на Федералната фондация е възможна само тогава когато други
социални субсидии, включително социалната помощ не са достатъчни
или не са изплатени своевременно.
Заявлението за финансова подкрепа се подава в центровете за консултация на бременни напр. на Работническото благотворително дружество
(Арбайтерволфарт), на Каритас, на Германския паритетен благотворителен съюз, на Германския червен кръст, на Дяконическата служба, на
донум вите, на Про фамилия, на Социалната служба на католическите
жени или в консултациите за бременни на градските и селски общини
(но не и във Федералната фондация). Тези организации могат да бъдат
намерени в телефонния указател и в интернет и ще Ви дадат информация за налични Центровете за консултация във Ваше съседство. Погрижете се навреме да си уредите час за консултация, тъй като финансовите
средства трябва да бъдат заявени по време на бременността. Формуляри
за заявленията може да получите в Центровете за консултация.
Как помага Федералната фондация?
Средствата на Фондацията са предназначени за най-необходимите първи вещи на детето, за поддържане на домакинството, за квартирата и за
обзавеждането, както и за гледане на бебето. Финансовата помощ не се
разглежда като доход по смисъла на Помощта за безработица (Арбайтслозенгелд II), на Социалната помощ или на други социални плащания.
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Размерът и продължителността на финансовата помощ зависят от
Вашите лични обстоятелства, но и от общия брой заявители в критична
ситуация. Финансовата помощ от Федералната фондация не подлежи на
изискване по правен ред.
Федералната държава предоставя всяка година на Федералната фондация 92 милиона евро за оказване на финансови помощи. Федералната
фондация не извършва пряко плащания на Вас лично, а превежда средства в полза на бременни жени в критична ситуация на провинциалните фондации за жени и семейства в беда и на подобни централни
организации във федералните провинции. В Бавария, Берлин, РайнландПфалц и Тюрингия провинциалните фондации помагат и със собствени
средства на фондациите.
С помощта на Федералната фондация „Майка и дете“ всяка година около
130.000 бременни жени в критична ситуация получават подкрепа по
небюрократичен начин за продължаване на бременността и за да бъдат
улеснени грижите за малкото дете.
Федералната фондация „Майка и дете – защита на неродения живот“ е
благодарна за всяко дарение!
Ако желаете да помогнете на нуждаещите се жени можете да направите
дарение на следната сметка: 268 444 500, Commerzbank AG,
БЛЦ 370 800 40, IBAN: DE44 3708 0040 0270 2009 00, BIC: DRESDEFF370.
Даренията постъпват непосредствено в полза на бременни жени,
изпаднали в критична ситуация и се ползват с данъчни облекчения.
ОСНОВА НА РАБОТАТА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ОТ 1984 Г. ФЕДЕРАЛНА
ФОНДАЦИЯ Е ЗАКОНЪТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНДАЦИЯ „ МАЙКА И ДЕТЕ –
ЗАЩИТА НА НЕРОДЕНИЯ ЖИВОТ“ В РЕДАКЦИЯТА ОТ 19 МАРТ 1993 Г.
(ГРАЖДАНСКИ КОДЕКС I СТР.406), ИЗМЕНЕН ПОСЛЕДНО НА 7 юли 2009 г.
(ГРАЖДАНСКИ КОДЕКС I СТР.1770).

ВИЖ СЪЩО ТАКА:

www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de

Тази брошура е част от маркетинговата работа на Федералното правителство;
тя се раздава безплатно и не е предназначена за продажба.
Издател:
Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend
Referat Öffentlichkeitsarbeit
11018 Berlin
www.bmfsfj.de
За други въпроси ползвайте нашия
телефон за услуги: 030 20179130
Понеделник–четвъртък 9–18 часа
факс: 030 18555-44 00
емайл: info@bmfsfjservice.bund.de
Единен ведомствен номер: 115*
Връзка с телефон с жестове към номер 115: 115@gebaerdentelefon.d115.de
Към дата: август 2015 г. (Bulgarisch)
Оформление: www.avitamin.de
* За общи въпроси към всички служби и ведомства от понеделник до петък между 8.00 и 18.00 часа
на Ваше разположение се намира единният ведомствен номер 115.
За сега можете да се свързвате с този телефон в подбрани пилотни региони като например Берлин,
Хамбург, Хесен, Северен Рейн-Вестфалия и др. Повече информация по темата може да намерите на
адрес www.115.de.

