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Informationer for gravide kvinder i en nødsituation

Hvordan hjælper Forbundsrepublikkens Stiftelse? 
Du befinder dig i en vanskelig situation og venter et barn? Så kan du 
søge om hjælp fra Forbundsrepublikkens Stiftelse på et rådgivnings-
kontor for gravide, hvis du 
a)  har din bopæl eller dit almindelige opholdssted i Tyskland, 
b)  har en graviditetsattest, f. eks en svangrejournal og 
c)  befinder dig i en personlig og økonomisk nødsituation. 

For at du kan få finansiel hjælp skal dine indkomstforhold un-
dersøges. Tilskud fra Forbundsrepublikkens Stiftelse er kun muligt, 
hvis andre sociale ydelser, inklusive social bistand ikke er tilstræk-
kelige, ikke når frem til tiden eller hvis du ikke har krav på dem. 
Ansøgningen om finansiel hjælp skal afleveres på et rådgivnings-
kontor for gravide inden for rammerne af en personlig rådgivning 
(ikke sendes til Forbundsrepublikkens Stiftelses kontor i Berlin). 
Rådgivningskontorerne for gravide – også i nærheden af din bopæl 
– kan du finde i telefonbogen og på internettet (f.eks. på https://
www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/antragstellung/). Sørg 
for at aftale tid til en rådgivende samtale i god tid, da midlerne skal 
ansøges under graviditeten. Der kan kun ansøges én gang for hver 
graviditet.

Hvordan hjælper Forbundsrepublikkens Stiftelse?
Stiftelsen bevilger f.eks. midler til startudstyr til barnet, viderefø- 
relse af husholdningen, til lejligheden og indboet samt til pasning  
af et lille barn. Tilskuddene bliver ikke, som indkomst gør, trukket  
fra arbejdsløshedsydelse II, social bistand og andre socialydelser. 
Hjæl-pens højde og varighed retter sig efter dine personlige om-

stændig-heder, men også efter det samlede antal af ansøgninger  
fra kvinder i nødsituationer. Et retskrav om finansiel understøttelse 
fra Forbunds-republikkens Stiftelse eksisterer ikke.

https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/antragstellung/


Forbundsrepublikken stiller finansielle midler på mindst 92 milli-
oner euro om året til rådighed for Forbundsrepublikkens Stiftelse. 
Hjælpen fra Forbundsrepublikkens Stiftelse til gravide i nødsitua-
tioner fås via forbundslandenes stiftelser for kvinder og familier i 
nød og lignende centrale institutioner i de forskellige forbundslan-
de. De organiserer tildelingen af hjælpen på stedet.

Gennem Forbundsrepublikkens Stiftelse „Mor og Barn“ understøttes 
ca. 150.000 gravide kvinder i en nødsituation om året på ubureau- 
kratisk måde, med det formål at lette fortsættelsen af graviditeten 
og pasningen af et lille barn.

Du kan støtte Forbundsrepublikkens Stiftelse Mor og Barns  
arbejde med en pengegave: IBAN: DE44 3708 0040 0270 2009 00,  
BIC: DRESDEFF370. Pengebi-dragene kommer gravide kvinder 
direkte til gode og kan trækkes fra skatten. 

Grundlaget for Forbundsrepublikkens Stiftelse, som har 
eksisteret siden 1984, er loven om oprettelse af en stiftelse 
„Mor og barn – beskyttelse af ufødt liv”. 

Du kan finde den og yderligere informationer på
www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de

https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/


Denne PDF-brochure er del af forbundsregeringens PR-virksomhed;  
den fordeles gratis og er ikke beregnet til at sælges.

Udgiver:
Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend 
Referat Öffentlichkeitsarbeit
11018 Berlin 
www.bmfsfj.de

For yderligere spørgsmål bedes du bruge 
vores servicetelefon: 030 20179130
Mandag-torsdag kl. 9–18
Fax: 030 18555-4400
E-mail: info@bmfsfjservice.bund.de

Fælles myndighedstelefonnummer: 115*
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*  For generelle spørgsmål til alle kontorer og myndigheder findes der et fælles myndighedstelefon-
nummer 115. I de deltagende regioner kan du kontakte nummer 115 fra mandag til fredag fra kl.  
8.00 til kl. 18.00. Nummer 115 kan vælges til lokaltarif både fra fastnettet og fra mange mobilnet,  
dvs. gratis via flatrate. Hørehæmmede har mulighed for at få informationer via SIP-adressen  
115@gebaerdentelefon.d115.de. Om nummer 115 kan vælges i din region og yderligere informationer  
vedrørende det fælles myndighedsnummer kan du finde på http://www.d115.de
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