
 

Informatë  

Kërkesë për mjetet nga Fondacioni Federal ,,Nëna dhe Fëmija - Mbrojtja e jetës 
së pa lindur“ 

- Në gjuhën tuaj amtare 

 • Shpjegimet për paraqitëset e kërkesës 

•  Shpjegimet per paraqitëset e kërkeses 

 

 

 

 

 

 

• Unë Ju siguroj, qe të dhënat e mija në aplikacion janë të sakta dhe të plota, dhe që unë për 
qëllime të njëjta nuk kam aplikuar në asnjë qendër tjetër, këshillimore që ofron mjete të 
Fondacionit Federal, ose kam pranuar mjete respektivisht nuk do të aplikoj. Unë e kam të qartë, 
se në të kundërtën do të bëj kundërvajtje dhe aplikimi do të stopohet. Për kthimin e mjeteve 
jam e detyruar. 
 
Ndryshimet eventuale e të dhënave të paraqitura, në veçanti të dhënat sa i përket të ardhurave 
personale ose të dhënat mbi rrjedhje e shtatzënisë do ti paraqes menjëherë . 
 

• Unë e kam te qartë, se nuk kamë të drejt ligjore për marrjen e mjeteve nga Fondacioni Federal 
,,Nëna dhe Fëmija……“ dhe të njëjtat mund ti përdorë  vetëm për qëllimet parapërcaktuara nga 
Fondacioni. 
Obligohem, që mjetet e pranuara të Fondacioni Federal ,,Nëna dhe Fëmija…” ti përdorë vetëm 
për  qëllimin për të cilin kam paraqitur kërkesë siç janë, veshmbathje për femra shtatzëna, nevojat 
fillestare dhe gjësend te nevojshme për fëmijë dhe nëse nga unë kërkohet, të dëshmoj me dëshmi 
për përdorim te mjeteve. Në të kundërtën, Fondacioni ka të drejtë të kërkoj kthimin e mjeteve. 
 

• Një fletë informuese e kam pranuar. Unë obligohem te dorëzoi certifikatën e lindjes / 
vërtetim mbi lindjen e fëmijës / fëmijëve  menjëherë ose me së voni brenda afatit prej 6 
javëve pas lindjes. 
 

 

 

 

 

 (Vendi dhe data)                                                               (Nënshkrimi i aplikantës) 

• Pëlqimi mbi Mbrojtjen e të Dhënave personale 

Unë jam dakord, që të dhënat e ofruara nga unë dhe shënimet e mia për dhënien e 
mjeteve te përdoren dhe të ruhen. Gjithashtu më është e çartë, që për të pamundësuar, 
qe aplikimet (kërkesës) të  dyfishtë, të dhënat e mia mund te krahasohen më të dhënat 
në zyre tjera për aplikim pran Fondacionit Federal ,,Nëna dhe Fëmija - Mbrojtja e Jetës 
së pa lindur. Dhënia e të dhënave personale dhe shfrytëzimi i tyre mund vije në 
shprehje dhe të përdoren vetëm në bazë të kornizave që parasheh rregullorja për 
mbrojtjen e të dhënave personale. Pas kalimit te afatit prej 5 viteve nga pagesa e fundit 
ato do të asgjësohen. 

 

Me nënshkrimin tim vërtetoi saktësinë e të dhënave që unë kam dhanë, dhe që udhëzimet e 
lartpërmendura i kam kuptuar. 



 

Flet-informacion  

Mjetet nga Fondit Federal ,,Nëna dhe Fëmiu - Mbrojtja e jetës së pa lindur“                    

• aplikimet mund te bëhet vetëm në një zyrën për këshillime * 
• mjetet nuk i nënshtrohen fiskalizimit  
• nuk llogariten në ndihmesën sociale 
• në rrethana te caktuara mund të llogariten në të ardhurat për azilkërkues, ju lutemi ne lidhje 

me këtë të konsultoni këshilltaren / këshilltarin tuaj 
• nuk konfiskohen, por në një rast të tillë duhet nisur procedurën e posaçme. Luteni të informoni 

zyrën konsultuese nëse jeni  poseduese i një të ashtuquajtur P-Konto, ose nëse të 
ardhurat tuaja mund të konfiskohen. Zyra këshilluese ju përkrah për mbrojtje te mjeteve nga 
Fondacioni si dhe për formaliteteve të nevojshme. 

 

 

 

 

 

E drejta për mjetet nga Fondacioni Federal ,,Nëna dhe Fëmija - Mbrojtja e jetës së pa lindur“ nuk ju 
takojnë me të drejt ligjore. 

 Dokumentacioni në vijim i cili duhet dorëzuar menjëherë: 

• Pasaporta / letërnjoftimi 
• Librezën e shtatzënisë / vërtetimin e shtatzënisë 
• Raportin e të ardhurave personale                
• Marrëveshjen për qiramarrje / vërtetimin mbi shpenzimet e akomodimit (banimit) 
• Të Tjera ________________________________________________________ 

Nëse dokumentacioni i kërkuar nuk dorëzohet deri me datën________________ Kërkesa e juaj nuk 
do të pranohet.  Edhe nëse ju eventualisht do të ju takonte e drejta e miratimit, nuk do të pasoj. 
 
 
 

 

 

Një kopje e certifikatës së lindjes duhet dorëzuar sa më parë. 

 

 

Zyra për këshillime (vula) 

_________________________________________________________________________________ 

Emri  i këshilltares / këshilltarit 

* Për paraqitëset e kërkesës të cilat vijnë nga institucione pranuese për banim ekziston rregulli, që pas 
transferimit në një Komunë tjetër, ekziston mundësia gjatë afatit prej një vit pas lindjes së fëmijës tä 
aplikoni sërish në atë Komunë pran këshillimores përkatëse. Parakusht për përsëritjen te kërkesës 
është paraqitja dhe dorëzimi i kërkesës së parë, certifikatën e matarimit te kërkesës dhe një kopje të 
vërtetimit të lindjes së fëmijës. Plotësimi i kushteve për ripërsëritjen e kërkesës kontrollohet. 
Këshillimoret për paraqitjen e këtyre kërkesave mund ti gjeni në Internet adresa:   
http;//www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/beratungsangebote.html  

 

Nëse është arritur marrëveshja për pagesë me para të gatshme, kjo nënkupton gjithsesi, që ju 
personalisht vini në terminin e caktuar ti tërhiqni parat. Në raste te jashtëzakonshme mund ta 
autorizoni një person te besueshëm.  Kushti për një gjë të tillë është, që ju ta autorizoni me shkrim 
personin dhe që i autorizuari te paraqitet me letërnjoftim / pasaportë valid. 

 


