مؤسسة األم والطفل االتحادية

ديزملا

ءارولا ىلإ

معلومات للنساء الحوامل ذوات العوز المالي
متى تقدم المؤسسة االتحادية المساعدة؟
 (1إذا كنت أيتها السيدة الحامل تسكنين او تقيمين بشكل معتاد في ألمانيا.
 (2إذا كان لديك شهادة طبية بالحمل كبطاقة الحامل الصحية مثال.
 (3إذا كنت في حالة عوز مالي.
إضافة إلى ذلك يتعين على مكتب االستشارات أن يراجع مقدار دخلك .إذ ال يمكنك
الحصول على إعانة مالية من هذه المؤسسة االتحادية ،إال إذا كانت المساعدات
االجتماعية األخرى ،بما في ذلك معونة الضمان االجتماعي ،Sozialhilfeغير كافية
أو ال تصلك في الوقت المناسب .ويجب تقديم طلب اإلعانة المالية إلى مكاتب
االستشارات الخاصة بالحوامل ،على سبيل المثال لدى جمعية أربايترﭭولفارت
 ،Arbeiterwohlfahrtأو الكاريتاس  ،Caritasأو االتحاد األلماني المشترك
لالعمال الخيرية  ،Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverbandأو الصليب
األحمر األلماني  ،Deutsches Rotes Kreuzأو المؤسسة الخيرية التابعة للكنيسة
البروتستانتية  ،Diakonisches Werkأو مؤسسة دونوم ﭭيتي  ،donum vitaeأو
مؤسسة برو فاميليا  ،pro familiaأو جمعية النساء الكاثوليكيات للخدمة االجتماعية
 katholischer Frauen Sozialdienstأو إلى مكاتب استشارات الحوامل التابعة
للمدن والدوائر (ال ُيقدم الطلب إلى مؤسسة األم والطفل االتحادية).
هذه الجمعيات والمؤسسات مدونة كلها في دليل التليفونات وفي شبكة اإلنترنت،
وتقدم المعلومات الخاصة بمكاتب االستشارات في منطقتك .ويرجى محاولة
الحصول في الوقت المناسب على موعد لالستشارة ،إذ يجب تقديم طلب اإلعانة
المالية خالل فترة الحمل .وتوجد استمارات الطلبات لدى مكاتب االستشارات.
كيف تقدم المؤسسة االتحادية المساعدة؟
تمنح المؤسسة المساعدة المالية ،على سبيل المثال ،من أجل التأثيث األولي للطفل،
وأيضا لرعاية الطفل .وال ُتعد هذه اإلعانة
ودوام توفر ميزانية المنزل ،والسكن ،واألثاث ً
المالية دخال يتم خصمه من إعانة البطالة  ALGIIأو من معونة الضمان االجتماعي
أو أية إعانات اجتماعية أخرى.
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وأيضا بناء
يتم تحديد مقدار اإلعانة ومدتها وفقا للظروف الشخصية لمقدمة الطلبً ،
على مجموع عدد من تقدمن بطلبات اإلعانة من ذوات العوز المالي .إذ إن الحصول
على مساعدة مالية من مؤسسة األم والطفل االتحادية ال يعتبر حقا قانونيا.
يوفر االتحاد (الدولة) لمؤسسة األم والطفل االتحادية مبلغا سنويا قدره  92مليون
يورو من أجل ما تقوم به من مساعدات مالية .وال تدفع المؤسسة االتحادية مبلغ
اإلعانة إلى مقدمة الطلب مباشرة ،وإنما تحوله إلى المؤسسات المختصة بالنساء
واألسر المحتاجة ،وما يشبهها من مؤسسات رئيسية في الواليات االتحادية ،مع
تخصيصها للنساء الحوامل ذوات العوز المالي .وتقدم مؤسسات الوالية في كل من
بافاريا وبرلين وراينالند – بفالتس وتورينغن مساعدات مالية من ميزانياتها الخاصة.
تدعم مؤسسة "األم والطفل" االتحادية كل عام حوالي  130ألفا من الحوامل ذوات
العوز المالي وبطرق غير بيروقراطية؛ تيسيرا الكتمال مدة الحمل ورعاية الرضيع.
وترحب مؤسسة "األم والطفل – حماية الجنين" االتحادية شاكرة بأي تبرعات!
وترجو المؤسسة كل من يرغب في مساعدة النساء المعنيات ،التبرع على الحساب
البنكي التالي:
رقم الحساب Kontonummer: 268 444 500
,Commerzbank AG, Bankleitzahl 370 800 40
.IBAN: DE44 3708 0040 0270 2009 00, BIC: DRESDEFF370
تفيد التبرعات بشكل مباشر النساء الحوامل ذوات العوز المالي ،ويمكن خصمها من
الضرائب.
األساس القانوني لهذه المؤسسة االتحادية القائمة منذ عام  ،1984هو القانون الخاص
بإنشاء مؤسسة "األم والطفل – حماية الجنین" الصادر في  15يولیو ( 1984الجريدة
الرسمية االتحادية ،I،ص )880في صيغته المعلنة في  19مارس (1993الجريدة
الرسمية االتحادية ،I،ص )406والمعدلة مؤخرا في  7يوليو ( 2009الجريدة الرسمية
االتحادية ،I،ص .)1770
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