Кои сме ние

Къде сме

От януари 2018 г. в Германия

Допълнителни консултации за

функционира Мрежа от 400

независимо участие (EUTB)

консултативни центъра за

Bahnhofstrasse 4, 59065 Хам

„допълнителни консултации с

Телефон: 0 23 81/33 90 40

независимо участие“, която е

Имейл: info@teilhabeberatung-hamm.de

финансирана от Федералното

Интернет: www.teilhabeberatung-hamm.de

министерство на труда и социалните

Работно време – по предварителна заявка

въпроси (BMAS).
Представителят на EUTB в Хам е

записване в следните периоди:

vkm Hamm e. V. в сътрудничество с

Понеделник от 9 до 12 часа

контактния център за самопомощ Хам

Вторник от 9 до 12 часа

и асоциацията за самопомощ на турски

Сряда от 9 до 12 часа

граждани със и без увреждания в Хам.

Четвъртък от 9 до 12 часа

Foto: Koszivu/Fotolia.com

Часове за консултации без

Петък от 9 до 12 часа
Автобусна спирка Westentor и WilliBrand-Platz / Hbf
За приложението за разписание,
Verein zur Selbsthilfe Behinderter
und Nichtbehinderter türkischer
Mitbürger Hamm e.V.

моля, сканирайте QR кода.

КОНСУЛТАЦИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В ХАМ
(EUTB)
„Един за всички“

Кой и за какво

Как съветва EUTB

Какво можем да

съветва в EUTB?

• Предварително относно

направим за Вас

заявлението за обезщетения.
• На пръв поглед Вие можете да
вземате самостоятелни решения.
• Независимо от доставчиците, които
плащат или предоставят услуги.
• Допълнително, освен съветите на
Допълнителното консултиране
за независимо участие (EUTB)
подкрепя и съветва всички хора
със и без увреждания, техните

други институции и лица.
• Съвети и ориентация от
решаващо значение.
• Точно според Вашите
индивидуални потребности.

роднини и професионалисти

• Консултация с преводач на
жестомимичен език
• Съвети на немски или турски
език
• Съвети относно предстоящо
развитие
• Посредничество при групи за
самопомощ

безплатно за всички аспекти на

При поискване Ви представяме

рехабилитацията и участието.

контакти с други заинтересовани

• Специално работно време

страни или групи за самопомощ.

за служителите, които

Възползвайте се от взаимната обмяна

предоставят съвети

на опит.
Правни съвети и подкрепа не се
предлагат в случаи на конфликти и
съдебни процедури.

