
Poniższe lokalizacje oferują biko

 ~ Erfurt i Artern (Thüringen)
 ~ Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt)
 ~ Lübeck (Schleswig-Holstein)
 ~ Ludwigsfelde dla okręgu Teltow-Fläming  

(Brandenburg)
 ~ Recklinghausen, Marl oraz Gladbeck  

(Nordrhein-Westfalen)
 ~ Saarbrücken (Saarland)
 ~ Wilhelmshaven i okręg Friesland (Niedersachsen)

biko to modelowy projekt Federalnego Zrzeszenia  
pro familia i kończy się w czerwcu 2019, w Lubece w  
marcu 2019.

pro familia angażuje się w zdrowie płciowe oraz prawa  
seksualne. Związane z tym jest prawo do swobodnego  
dostępu do skutecznych i indywidualnie dobranych środków 
antykoncepcyjnych. Dzięki biko kobiety o małych dochodach 
mają zapewniony dostęp do wybranej formy antykoncepcji. 
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Dla kobiet

Brak środków  
na antykoncepcję?

biko – doradztwo | informacje |
pokrycie kosztów antykoncepcji

Po więcej informacji zapraszamy

www.biko-verhuetung.de

Twoja najbliższa placówka pro familia:

Porozmawiaj z nami – chętnie Ci doradzimy!

Mieszkasz w innym mieście?
Zapytaj w Twojej placówce pro familia o dostępność tej 
oferty. Numer telefonu znajdziesz na www.profamilia.de

Polska
Polnisch
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Oto biko

Brakuje Ci niekiedy pieniędzy na tabletki, spiralę lub inne 
środki? Dzięki ofercie biko kobiety o niskich dochodach nie 
muszą już samodzielnie płacić za środki antykoncepcyjne na 
receptę.

Jeśli spełniasz poniższe warunki, to możesz w pro familia 
złożyć wniosek o przejęcie kosztów:

 ~ masz conajmniej 20 lat
 ~ od lekarza otrzymałaś receptę na środek antykoncepcyjny
 ~ mieszkasz w jednej z lokalizacji, gdzie działa biko  

(patrz str. 6)
 ~ korzystasz z jednej z poniższych form finansowego 

wsparcia:
 • zasiłku dla bezrobotnych II
 • pomocy socjalnej
 • zasiłku rodzinnego
 • BAföG / stypendium socjalnego
 • dofinansowania nauki zawodu
 • dodatku mieszkaniowego
 • świadczenia dla azylantów (także przed ukończeniem 

20. roku życia)

Nie przysługuje Ci żadne z powyższych świadczeń, ale masz 
bardzo niskie dochody? Chętnie sprawdzimy, czy Ty również 
możesz skorzystać z oferty biko.

Zadzwoń do nas lub odwiedź placówkę pro familia osobiście!
Chętnie poinformujemy Cię o możliwości przejęcia kosztów 
oraz doradzimy w sprawach antykoncepcji, płciowości oraz 
partnerstwa.

Nie mówisz po niemiecku? To żaden problem: współpracuje-
my z tłumaczkami i tłumaczami.

Wybierając się do placówki pro familia  
pamiętaj o zabraniu poniższych dokumentów 

 ~ recepty od Twojego lekarza
 ~ w przypadku przepisanej spirali: również informacji  

o szacowanym koszcie jej założenia
 ~ aktualnego zaświadczenia, np. o przyznaniu zasiłku 

dla bezrobotnych II, pomocy socjalnej, dodatku  
mieszkaniowego (patrz str. 2)

 ~ lub aktualnego zaświadczenia o zarobkach
 ~ dowodu osobistego lub paszportu

Środki antykoncepcyjne, których  
koszty możemy pokryć 

 ~ pigułka (optymalnie: recepta na 6 miesięcy)
 ~ minipigułka
 ~ spirala miedziana
 ~ spirala hormonalna
 ~ miedziany łańcuszek
 ~ zastrzyk antykoncepcyjny
 ~ pierścień/krążek dopochwowy
 ~ plaster antykoncepcyjny
 ~ implant hormonalny
 ~ pigułka po (tylko na receptę)

Przejęcie kosztów: tak to się odbywa

Jeśli Twój lekarz przepisał Ci spiralę antykoncepcyjną,  
powinien również poinformować Cię o koszcie jej założenia.  
Z Twoją zgodą biko udaj się ponownie do gabinetu, a ona lub 
on założy Ci ją, również bezpłatnie.

Ustalasz termin wizyty w pro familia. 

Pamiętaj, by przynieść wszystkie konieczne  
dokumenty (patrz str. 4). pro familia sprawdza, 
czy spełniasz warunki otrzymania wsparcia. 

Jeśli tak, to od razu dostajesz zgodę od biko.

Z receptą w dłoni oraz zgodą biko udajesz się  
do apteki. 

Tam bezpłatnie otrzymujesz przepisany 
Tobie środek antykoncepcyjny.

Otrzymujesz receptę na środek antykoncepcyjny 
od swojego lekarza

Chętnie doradzimy Ci także w tematyce  
antykoncepcji, płciowości i partnerstwa.
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