Kim jesteśmy

Gdzie jesteśmy

Od stycznia 2018 r. w Niemczech utworzono

Ergänzende unabhängige

sieć 400 poradni „uzupełniającego,

Teilhabeberatung (EUTB) -

niezależnego doradztwa

Uzupełniająca, niezależna poradnia

zawodowo-rehabilitacyjnego“ (EUTB)

zawodowo-rehabilitacyjna

ﬁnansowanych przez Federalne Ministerstwo

Bahnhofstraße 4, 59065 Hamm

Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS).

Telefon: 0 23 81 / 33 90 40
E-mail: info@teilhabeberatung-hamm.de
Internet: www.teilhabeberatung-hamm.de

V. we współpracy z Selbsthilfe-Kontaktstelle

Konsultacje po wcześniejszym

Hamm (Samopomocowym punktem

uzgodnieniu terminu

kontaktowym) oraz z Verein zur Selbsthilfe
behinderter und nichtbehinderter türkischer

Otwarte konsultacje w następujących

Mitbürger Hamm e. V. (Stowarzyszeniem

godzinach: poniedziałki od godziny 9 do 12

na rzecz samopomocy niepełnosprawnych i

wtorki od godziny 9 do 12

pełnosprawnych obywateli tureckich).

środy od godziny 9 do 12
czwartki od godziny 9 do 12
piątki od godziny 9 do 12
Przystanek Westentor i

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

Willi-Brand-Platz/Hbf
Aby pobrać aplikację z planem jazdy prosimy zeskanować kod QR.

Foto: Koszivu/Fotolia.com

Funckję EUTB w Hamm pełni vkm Hamm e.

DORADZTWO
ZAWODOWE I
REHABILITACYJNE W
HAMM (EUTB)
„Jedno dla wszystkich“

Komu i o czym

Jak doradza EUTB

Co możemy dla

doradza EUTB?

• Przed złożeniem wniosku o świadczenia.

Państwa zrobić

• Na „tym samym poziomie“, aby Państwo
sami mogli podejmować decyzje.
• Niezależnie od podmiotów, którzy
świadczą usługi lub za nie płacą.
• Dodatkowo do doradztwa innych.
• Dając porady i orientację.
Uzupełniająca, niezależna poradnia
zawodowo-rehabilitacyjna (EUTB)

• Całkowicie według Państwa
indywidualnych potrzeb.

wspiera i nieodpłatnie doradza
wszystkim osobom pełnosprawnym
i niepełnosprawnym, ich rodzinom i
specjalistom we wszystkich sprawach
odnoszących się do rehabilitacji i
uczestnictwa.

Na życzenie skontaktujemy Państwa z
innymi zainteresowanymi lub z grupami
samopomocy. Proszę skorzystać z
wzajemnej wymiany doświadczeń.

• Konsultacja z tłumaczem języka
migowego
• Konsultacja w języku
niemieckim lub tureckim
• Konsultacje poza siedzibą
• Pośrednictwo do grup
samopomocy
• Specjalne godziny otwarcia dla

Porady i wsparcie prawne nie są
oferowane w postępowaniu odwoławczym
i sądowym.

konsultacji pracowników

