Federal Vakıf

Anne ve çocuk




Zor durumda olan hamile kadınlara yönelik bilgiler
Federal Vakıf hangi durumlarda yardımcı olmaktadır?
Zor durumdasınız ve bir bebek mi bekliyorsunuz? O halde, aşağıda
belirtilen durumlarda hamilelik danışma merkezlerinde, Federal
Vakfın yardımlarından yararlanabilmek için başvuruda bulunabilirsiniz:
a) Yerleşim yeriniz veya mutat ikametgahınız Almanya’da ise,
b) Hamile olduğunuza dair raporunuz, örn. annelik karneniz var ise,
c) Özel ve maddi olarak zor durumda iseniz.
Maddi yardım alabilmeniz için gelir durumunuzun incelenmesi
gerekmektedir. Federal Vakfın maddi yardımda bulunması,
ancak sosyal yardım da dahil olmak üzere diğer sosyal hizmetlerin
yeterli olmadığı, vaktinde ulaşmadığı veya bunları almaya hakkınız
olmadığında mümkündür. Maddi yardım başvurusu, özel danışma
kapsamında (Berlin’de Federal Vakfın bürosunda değil) hamilelik
danışma merkezlerinde yapılmalıdır. Yakınınızdaki hamilelik danışma
merkezlerini telefon rehberinde ve internette (örn. https://www.
bundesstiftung-mutter-und-kind.de/antragstellung/adresinde)
bulabilirsiniz. Yardım için hamilelik esnasında başvuru yapılması
gerektiğinden vakitlice bir danışma randevusu alın. Her hamilelik
için sadece bir başvuru yapılabilmektedir.
Federal Vakıf nasıl yardımcı olmaktadır?
Vakfın maddi yardımı örn. çocuğun ilk ihtiyaçları, ev idaresi, oturulan
ev ve mobilya ve de küçük çocuğun bakımı için verilmektedir. Bu
maddi yardım, işsizlik parası II, sosyal yardım ve diğer sosyal hizmetlere ilaveten gelir olarak hesaplanmamaktadır.




Yardımın miktarı ve süresi, özel durumunuza ve zor durumda olan
diğer başvuru sahiplerinin toplam sayısına da bağlıdır. Federal
Vakfın maddi yardımı üzerinde hiçbir yasal hak yoktur.
Vakfın maddi yardımda bulunabilmesi için, Federal Devlet tarafından
vakfa yılda en az 92 milyon euro verilmektedir. Federal Vakfın zor
durumda olan hamile kadınlara sunduğu yardım, zor durumda olan
kadınlar ve ailelere yardım eden eyalet vakıfları ve ilgili eyaletlerde
bulunan benzer merkezi kuruluşlar üzerinden ulaştırılmaktadır.
Bu vakıflar ve kuruluşlar, yardımların yerinde verilmesini düzenlemektedir.
“Anne ve Çocuk – Doğmamış Hayatı Koruma” Federal Vakfı sayesinde
yılda yaklaşık 150.000 zor durumda olan hamile kadına, hamileliğin
devamını ve küçük çocuğun bakımını kolaylaştırmak için hiçbir
bürokratik zorluk olmadan destek verilmektedir.
Siz de bağışta bulunarak, Anne ve Çocuk Federal Vakfı’nın çalışmalarını destekleyebilirsiniz: IBAN: DE44 3708 0040 0270 2009 00,
BIC: DRESDEFF370. Yapılan bağışlar, zor durumda olan hamile kadınların yararına olup, vergiden düşürülebilmektedir.
1984 yılından bu yana var olan Federal Vakfın temelini, “Anne
ve Çocuk – Doğmamış Hayatı Koruma” vakfını kurmak üzere
çıkarılmış olan yasa oluşturmaktadır.
Bu yasayı ve daha fazla bilgiyi aşağıda belirtilen internet adresinde
bulabilirsiniz:
www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de

Bu broşür Federal Almanya Hükümeti’nin halkla ilişkiler çalışması kapsamında
hazırlanmıştır. Ücretsizdir ve satılamaz.
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*	Tüm resmi kurumlara yöneltmek istediğiniz genel sorular için 115 numaralı telefon hattı da hizmet
vermektedir. Katılımcı bölgelerde, Pazartesi – Cuma günleri, 8.00 – 18.00 saatleri arasında 115 numaralı
hizmet hattını arayabilirsiniz. 115’e hem sabit hattan hem de birçok cep telefonu hattından şehir içi
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ulaşıp ulaşamayacağınız ve hizmet hattı ile ilgili ayrıntılı bilgi için: http://www.d115.de

