Künye
Yayınlayan:
Federal Almanya Çalışma ve Sosyal İşler
Bakanlığı, Referat Information, Monitoring,
Bürgerservice, 53107 Bonn

Size yakın bir danışmanlık
hizmeti mi arıyorsunuz?

Yayın tarihi: Mart 2022

EUTB

Sipariş vermeniz için gerekli bilgiler:
Sipariş sayısı: A 772t
Telefon:
030 18 272 272 1
Telefaks:
030 18 10 272 272 1
Sipariş adresi: Publikationsversand der
Bundesregierung
Postfach 48 10 09,
18132 Rostock

®

www.teilhabeberatung.de adresinden
danışmanlık hizmetleri haritasına bakın.

EUTB

E-posta: publikationen@bundesregierung.de
İnternet: www.bmas.de/publikationen
Sağır veya işitme engellilere yönelik hizmet:
E-posta: info.gehoerlos@bmas.bund.de
Faks: 030 221 911 017
İşaret dili telefon hattı:
www.gebaerdentelefon.de/bmas
Sayfa düzeni: BMAS Grafik bölümü, Bonn
Baskı: BMAS matbaası, Bonn
EUTB® tescilli bir markadır.

BMAS-Vatandaş telefon
hattı
030 221 911 006*
* Pazartesi-Perşembe saat 8-20 arası

İşaret dili telefon hattı:
www.gebaerdentelefon.de/bmas

Toplumsal Katılım
Bağımsız Ek
Danışmanlığı (EUTB®)
„EUTB® – bağımsız danışmanlık,
bilinçli toplumsal katılım“

®

EUTB® danışmanlığı nasıl
gerçekleşir?
• Ücretsiz ve gizlilik kurallarına göre
• Yardım başvurusunda bulunmadan önce
• “Eşit göz hizasında“; kararlarınızı kendiniz
verebilmeniz için
• Yardımları ödeyen, ya da karşılayan
yüklenici kurumlardan bağımsız olarak
• Diğer makamların danışmanlığını
tamamlayıcı ek danışmanlık olarak
• Rehberlik görevimiz kapsamında tavsiyelerde bulunarak, yönlendirici bir şekilde
• Bireysel ihtiyaçlarınıza göre sizinle birlikte
toplumsal katılım yollarını arıyoruz
• „Tek elden çözüm“ prensibi uygulanır
• Kendileri aynı durumda olanlar ihtiyacı
olanlara danışmanlık yapar
• İtiraz ve dava konularında hukuki
danışmanlık ve eşlik etme hizmeti
sunulmaz.

EUTB® kime ve hangi
konuda danışmanlık verir?
Toplumsal Katılım Bağımsız Ek
Danışmanlığı (EUTB®) engelli ve
engelli olma tehdidini yaşayan tüm
insanlara ve de aile fertlerine;
Almanya genelinde ücretsiz olarak,
rehabilitasyon ve toplumsal katılım
konularında destek sunar ve
danışmanlık hizmeti sağlar.

Finansman
Federal Almanya Çalışma ve Sosyal
İşler Bakanlığı (BMAS) EUTB® uygulaması
için Sosyal Yasa Kitabı IX madde 32
kapsamında Almanya genelinde teşvik sunar.
Personel ve materyal maliyetleri orantılı
olarak (örneğin danışanların özel gereksinimlerine göre işaret dili çevirmenleri gibi)
üstlenilir.

Diğer bilgiler:
Engelsiz Web-sayfaları www.teilhabeberatung.de adresi altında Almanya genelinde mevcut olan EUTB® danışmanlık
imkanlarının tamamının irtibat bilgilerini
ve de daha çok bilgiyi bulacaksınız.
Bilgileri mobil olarak ücretsiz “Teilhabeberatung“ uygulamasında bulabilirsiniz.
iOS uygulamasını App
Store’dan bulabilirsiniz.

Android uygulamasını
Google Play Store’dan
edinebilirsiniz.
İçerikler işaret dilinde ve Almanca yalın
dilde de sunulur.

Daha çok bilgi için:
www.einfach-teilhaben.de
www.gemeinsam-einfach-machen.de

