Biz kimiz?

Bize nasıl ulaşabilirsiniz?

Ocak 2018`den sonra Almanya Çalışma
ve Sosyal Bakanlığı (BMAS) taraﬁndan
ﬁnanse edilen „Tamamlayıcı, Bağımsız
Yaşama Katılım Danışmanlığı“ hizmeti
vermek üzere 400 danışma bürosu ağı
kurulacaktır.

Ergänzende unabhängige
Teilhabeberatung (EUTB)

Verein zur Selbsthilfe Behinderter
und Nichtbehinderter türkischer
Mitbürger Hamm e.V.

Telefon: 0 23 81 / 33 90 40
E-posta: info@teilhabeberatung-hamm.de
Internet: www.teilhabeberatung-hamm.de
Görüşme gün ve saatleri randevu alınarak.
Aşağıdaki gün ve saatlerde açık görüşme
yapılır:
• Pazartesi günleri

saat 9 – 12 arası

• Salı

saat 9 – 12 arası

• Çarşamba

saat 9 – 12 arası

• Perşembe

saat 9 – 12 arası

• Cuma

saat 9 – 12 arası
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Hamm`da başvurulacak yer vkm
Hamm e.V / Verein für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen Hamm
e. V. / Hamm Bedensel ve Çoklu
Engelliler Derneği olup çalışmalar
Hamm İli Kendi Kendine YardımDerneği (Selbsthilfe-Kontaktstelle
Hamm) ve Engelli ve Engelsiz Türk
Vatandaşları Kendi kendine Yardım
Derneği ile işbirliği içerisinde
yürütülmektedir.

Bahnhofstraße 4, 59065 Hamm

Otobüs durakları Westentor

HAMM`da YAŞAMA
KATILIM DANIŞMANLIĞI
(EUTB)

ve Willi-Brand-Platz/Hbf.

„Bütün hizmetler bir elden“

EUTB/ Tamamlayıcı,

EUTB nasil bilgi verir?

Bağımsız Yaşama Katılım

• Maddi yardım başvurusu

Danışmanlığı kimlere
ve hangi konularda
danışmanlık hizmeti verir?

Sizin için neler yapabiliriz?

yapılmadan önce bilgi verir
• Kendi kararınızı serbestce verirken
size yardımcı olur
• Maddi yardımı veren veya sunan
kurumlardan bağımsız çalışır
• Diğer kurumların vermiş olduğu

• İşaret dili tercumanı vasıtasıyla
danışmanlık

danışmanlık hizmetlerini
EUTB/ Tamamlayıcı, Bağımsız
Yaşama Katılım Danışmanlığı
Engelli veya engelsiz herkesi ve
yakınlarını,
uzman elemanları rehabilitasyon ve
yaşama katılım konularında

tamamlayıcı niteliktedir
• Tavsiye edici ve yönlendiricidir

• Almanca ve Türkçe danışmanlık
• Hedef grupları ziyaret ederek

• Tamamen Sizin bireysel
ihtiyaçlarınıza uygundur

danışmanlık
• Kendi kendine yardım
eden gruplara yöneltilmede

Arzu edilmesi halinde Sizin aynı durumda olan
kimselerle veya kendi kendine yardım eden

ücretsiz olarak destekler ve onlara

gruplarla bir araya gelmenizi sağlarız. Karşılıklı

danışmanlık hizmeti verir.

deneyim alışverişinden istifade edersiniz.
İtiraz prosedürü ve dava sürecinde hukuki
danışma ve refakat etme hizmeti sunulmaz.

arabuluculuk
•

Çalışanlara uygun özel danışma
saatleri

