
biko съществува в следните региони

 ~ Ерфурт и Артерн (Тюрингия)
 ~ Хале ан дер Заале (Саксония-Анхалт)
 ~ Любек (Шлезвиг-Холщайн)
 ~ Лудвигсфелде за окръг Телтоу-Флеминг (Бранденбург)
 ~ Реклингхаузен, Марл и Гладбек  

(Северен Рейн-Вестфалия)
 ~ Саарбрюкен (Саарланд)
 ~ Вилхелмсхафен и окръг Фризланд (Долна Саксония)

biko е пилотен проект на Федералното сдружение  
pro familia и приключва през юни 2019, а в Любек –  
през март 2019.

pro familia се ангажира по въпросите на сексуалното и 
редпродуктивното здраве и права. Към тях спада и  
правото на достъп до свободно избрани, подходящи,  
индивидуални и надеждни противозачатъчни методи. 
Чрез biko жените, които нямат достатъчно пари,  
получават противозачатъчно средство по свой избор  
и могат сами да определят как да се предпазват от  
забременяване.
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За жени

Нямате пари за противо-
зачатъчни средства?

biko – Консултация | информация | поемане 
на разходите за противозачатъчни средства

Допълнителна информация

В Интернет: www.biko-verhuetung.de

В консултативния център на pro familia 

Попитайте ни – с радост ще Ви 
консултираме!

Живеете в друг град?
Тогава се обърнете към местния консултативен център 
на pro familia, за да проверите дали и там се предлага 
тази възможност. Телефонните номера ще откриете на 
www.profamilia.de

Български
Bulgarisch
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Когато отивате в консултативния център  
на pro familia, носете следните документи 

 ~ рецептата от Вашия лекар
 ~ при поставяне на спирала и документ за разходите 

по поставянето 
 ~ актуално удостоверение, напр., за Arbeitslosengeld II 

(обезщетение за безработица), Sozialhilfe (социална 
помощ), Wohngeld (жилищна помощ) (виж стр. 2)

 ~ или актуална служебна бележка, от която да е видно 
какво получавате (напр. фиш за заплата)

 ~ лична карта или паспорт

Поемат се разходите за следните  
противозачатъчни средства

 ~ Хапчета (оптимално с рецепта за 6 месеца)
 ~ Мини хапчета
 ~ Медна спирала
 ~ Хормонална спирала
 ~ Медна верига
 ~ Депо инжекция, тримесечна инжекция
 ~ Вагинален пръстен
 ~ Противозачатъчна лепенка
 ~ Хормонален имплант
 ~ Хапче след това (само с рецепта)

Поемане на разходите: ето как става

При поставяне на спирала Вашият лекар ще Ви предоста-
ви и документ за разходите по поставянето. С потвържде-
нието от biko трябва да се върнете в лекарския кабинет, 
където спиралата ще Ви бъде поставена безплатно.

Записвате си час за среща в pro familia. 

Трябва да носите всички необходими 
документи (виж стр. 4). 

pro familia прави проверка дали разходите 
могат да бъдат поети. Ако е така, незабавно 
получавате потвърждение от biko.

Отивате в аптеката с рецептата и потвържде-
нието от biko. 

Там получавате безплатно Вашето 
противозачатъчно средство.

Вашият лекар Ви издава рецепта за противо-
зачатъчно средство.

С радост ще Ви консултираме и по други теми 
като предпазване от забременяване, въпроси 
за сексуалността и семейството.

Това е biko

Понякога нямате пари за хапчета, спирала и други  
подобни? Чрез biko жените, които нямат достатъчно пари, 
получават безплатно продавани само с рецепта  
противозачатъчни средства.

Ако отговаряте на следните условия, можете да поискате 
от pro familia да поеме тези разходи:

 ~ Вие сте най-малко на 20 години.
 ~ Имате рецепта от лекар за противозачатъчно  

средство.
 ~ Живеете в някой от седемте региона на biko (виж стр. 6).
 ~ Получавате някой от следните видове финансова  

помощ:
 • обезщетение за безработица
 • социални помощи
 • детски надбавки
 • студентски заем по Закона за насърчаване на  

образованието
 • стипендия за професионално обучение
 • жилищна помощ
 • помощи по Закона за бежанците и след  

навършване на 20 години

Не получавате нито една от тези социални помощи, но 
имате много ниски доходи? Ние ще направим проверка 
дали въпреки това може да се възползвате от услугите на 
biko.

Обадете ни се или елате в pro familia!
Ще Ви консултираме относно поемането на разходите, 
противозачатъчните средства, по въпроси за сексуал-
ността и семейството.
Не говорите немски? Няма проблем: ние работим и с  
преводачи.
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