
Centrele de consiliere biko se află în  
următoarele localităţi:

 ~ Erfurt şi Artern (Turingia)
 ~ Halle an der Saale (Saxonia-Anhalt)
 ~ Lübeck (Schleswig-Holstein)
 ~ Ludwigsfelde pentru judeţul Teltow-Fläming 

(Brandenburg)
 ~ Recklinghausen, Marl şi Gladbeck  

(Renania de Nord-Westfalia)
 ~ Saarbrücken (Saarland)
 ~ Wilhelmshaven şi judeţul Friesland  

(Saxonia Inferioară)

biko este un proiect-model a pro familia Bundesverbands 
e.V. care se încheie în iunie 2019, în Lübeck în martie 2019.

pro familia promovează sănătatea sexuală şi reproductivă şi 
drepturile care derivă din aceasta. Aici intră şi dreptul de a 
avea acces la metode contraceptive la libera alegere, care să 
fie adecvate fiecărei persoane şi sigure. Cu biko femeile cu 
venituri reduse pot primi mijlocul contraceptiv dorit şi se pot 
proteja astfel după bunul plac.
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Pentru femei

Nu aveţi bani pentru 
contraceptive?

biko – Consiliere | Informare |  
Preluarea costurilor contraceptivelor

Informaţii suplimentare:

În internet: www.biko-verhuetung.de

La centrul dumneavoastră de consiliere pro familia.

Nu ezitaţi să ne contactaţi – vă consiliem  
cu plăcere!

Locuiţi într-un alt oraş?
În acest caz interesaţi-vă la centrul de consiliere  
pro familia, dacă nu există o ofertă similară şi în  
localitatea dumneavoastră. Numărul de telefon îl puteţi 
găsi pe pagina de internet www.profamilia.de.

Română
Rumänisch
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Despre biko

Nu dispuneţi întotdeauna de bani pentru pilule anticoncepţi-
onale, sterilet sau alte contraceptive? Cu biko femeile cu  
venituri reduse beneficiază de mijloace contraceptive,  
eliberate pe bază de reţetă, în mod gratuit.

Dacă îndepliniţi următoarele condiţii puteţi să depuneţi o 
cerere la pro familia pentru preluarea costurilor:

 ~ Aveţi cel puţin 20 de ani.
 ~ Dispuneţi de o reţetă medicală pentru un mijloc  

contraceptiv.
 ~ Locuiţi într-una dintre cele şapte localităţi cu centre  

de consiliere biko (vezi pagina 6).
 ~ Beneficiaţi de una dintre următoarele forme de sprijin 

financiar:
 • alocaţie de şomaj de tip II 
 • ajutor social
 • alocaţie suplimentară pentru copii
 • ajutor pentru formare BAföG
 • ajutor pentru pregătirea profesională
 • alocaţie pentru locuinţă
 • prestaţii în conformitate cu Legea privind prestaţiile 

acordate solicitanţilor de azil (şi pentru persoanele 
care nu au împlinit 20 de ani).

Nu beneficiaţi de nici una dintre aceste prestaţii sociale dar 
aveţi un venit foarte mic? Verificăm cu plăcere, dacă puteţi 
totuşi beneficia de oferta biko.

Sunaţi-ne sau veniţi la pro familia! Vă consiliem în ceea ce 
priveşte preluarea costurilor precum şi pentru contracepţie, 
sexualitate şi relaţia de cuplu.

Nu vorbiţi limba germană? Nici o problemă: noi colaborăm cu 
interpreţi şi cu traducători.

Vă rugăm să aduceţi cu dumneavoastră  
următoarele documente la centrul de  
consiliere pro familia: 

 ~ reţeta de la medicul dumneavoastră
 ~ în cazul steriletului şi estimarea costurilor  

montării acestuia
 ~ dovada actuală în cazul beneficierii de alocaţie  

de şomaj de tip II, ajutor social, alocaţie de locuinţă 
(vezi pagina 2)

 ~ sau o adeverinţă care să arate venitul dumneavoastră 
actual (de ex. un fluturaş de salariu)

 ~ cartea de identitate sau paşaportul

Se pot prelua costurile pentru următoarele 
mijloace contraceptive:

 ~ pilula anticoncepţională (optimal: reţetă  
pentru 6 luni)

 ~ minipilula
 ~ steriletul din cupru
 ~ steriletul cu hormoni
 ~ dispozitivul intrauterin cu fir de cupru
 ~ injecţia contraceptivă de 3 luni
 ~ inelul vaginal
 ~ plasturele contraceptiv
 ~ implantul cu hormoni
 ~ pastila de a doua zi (doar cu reţetă)

Preluarea costurilor: paşii de urmat

În cazul steriletului veţi primi de la medicul dumneavoastră 
şi o estimare a costurilor pentru montarea acestuia.  
Împreuna cu acceptul biko mergeţi din nou la medicul dum-
neavoastră, unde vi se va monta steriletul în mod gratuit.

Faceţi-vă o programare la pro familia. 

Aduceţi cu dumneavoastră toate documentele 
necesare (vezi pagina 4). 

pro familia va verifica, dacă puteţi beneficia  
de preluarea costurilor. În cazul unui răspuns 
afirmativ, veţi primi imediat acceptul biko.

Mergeţi cu reţeta şi cu acceptul biko  
la farmacie. 

Acolo veţi primi mijlocul contraceptiv 
gratuit.

Primiţi de la medicul dumneavoastră o reţetă 
pentru un mijloc anticoncepţional.

Vă consiliem cu plăcere şi pe alte teme, precum 
contracepţie, sexualitate sau relaţia de cuplu.
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