
Künye
Yayınlayan: Engelli insanlar için hükümentin eyalet tem-
silcisi / Hessen Eyaleti Sosyal Işler ve Entegrasyondan 
Sorumlu Devlet Bakanlığı, Sonnenberger Str. 2/2 a, 65193 
Wiesbaden, Telefon 0611/3219-0; Sorumlu kişi: Alice Engel

Beraber Çalışma ve İletişim Ağı Kurmak 

EUTB (Toplumsal Katılım ve Bağımsız Ek Danışman-
lığı) birçok kuruluşla beraber çalışıyor ve sizi onlara 
yönlendirebilir.

EUTB – Danışma Merkezleri
EUTB engelli ve de engelli olma riski taşıyan insan-
lari destekler ve de onlara danişmanlik hizmeti verir. 
Bunun yanında Almanya’nın tüm yerinden aileler 
Rehabilitasyon ve Destek konusundaki sorularıyla 
ilgili ücretsiz olarak danişmanlik hizmetinden yarar-
lanabilirler.
Danişmanlik Hizmeti:
• Diğer danişmanlik hizmetlerini tamamlayıcı olarak
• Diğer kamu kurumlarından bağimsiz
• Tavsiye ve bilgi vermek amaçlı
• Siz müracaat etmeden önce
• Sizinle birlikte
• Almanca işaret dilinde de mümkün olacak 

sekilde alinabilir
Fakat itiraz ve dava dilekçe işlemlerinde hukuki 
danışmanlık ve destek sunulmamaktadır.
EUTB ile irtibata geçin
İnternet sitesinden ulaşabilirsiniz:
www.teilhabeberatung.de

Eyalet Sosyal Yardım 
Derneği

İstihdam Dairesi

Sağlık Hizmeti

Yabancı Danışma
Kurulu

Engelli Temsilcisi

Entegrasyon 
Mentorları

Sosyal hizmetler 
dairesi

Sosyal Bakım 
Daireleri

Gençlik Dairesi

SağlikSigortasi

İş Merkezi

Dernekler

Kisisel Danismanlik

Engelli insanlar için 
bilgi ve tavsiyeler

Hessen Eyaleti Sosyal Işler ve Enteg-
rasyondan Sorumlu Devlet Bakanlığı

Engelli insanlar için hükümentin 
eyalet temsilcisi 
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Önsöz

Hayatın farklı alanlarında danışmanlık

Sevgili okuyucular, bizim icin çok değerlisiniz. En-
gelli insanlar toplumumuzda yaşamın her alanına 
katilabilmelidirler.Çok sik olarak, engelli insanlar 
problemlerle ve de bariyerlerle karşilaşmaktadirlar.
Bu bilgi formu size rehberlik etmeyi amac edinmek-
tedir. Engelli insanların ihtiyac duydukları yardimlari 
almaları gerekmektedir. Bundan dolayı tam da bu 
amaca hizmet eden Hessen eyaletinde Tamamlayıcı 
Bagimsiz Destek Danişma Merkezleri bulunmakta-
dir. Kisa adi EUTB olarak da bilinen bu merkezler 
ücretsizdir. EUTB sizin ve de ailenizin kafasına takı-
lan birçok soruya yanıt verebilir. Sizden isteğimiz bu 
merkezlerimizden kişisel danişmanlik ve de kişisel 
çözüm imkanlarından yararlanmanizdir.

Kai Klose 
Hessen Eyaleti Sosyal 
Işler ve Entegrasyondan 
Sorumlu Devlet Bakanlığı

Rika Esser 
Engelli İnsanlar için 
Eyalet Temsilcisi

Burada EUTB ile birlikte çalişan kamu kuruluşları  
ve de yetkili kişilerin bir kismini gösteriyoruz.

Engellilik ve Kimlik Kartı 
Engelli kimlik kartı, formlar, süre 
uzatma için bildirim ve çok daha 
fazlası hakkında bilgi alırsınız.

Eğitim
Erken eğitim, kreşler, okullar,  
mesleki eğitim, yüksek öğrenim  
ve daha pek çok konu hakkında 
danışmanlık alırsınız.

Bakım ve Sağlık  
Evde bakım, tam ve yarı zamanlı  
hastanede yatan hasta bakımı, 
yardımlar, rehabilitasyon hizmetleri, 
koruyucu bakım ve çok daha fazlası 
hakkında cevaplar alırsınız.

Meslek ve istihdam
Eğitim, işyerlerinin donanımı, iş 
bütçesi, işten çıkarılmaya karşı  
koruma, atölye çalışması, enteg- 
rasyon şirketleri ve çok daha  
fazlası hakkında yanıtlar alırsınız.

İkamet
Daire bulma, engelli ve yaşa uygun  
tadilatı yapılmış bina veya yeni ya-
pılmış evler, yardımcı araçlar, des-
tekli yaşam merkezi ve çok daha faz-
lası hakkında danışmanlık alırsınız.
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