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Federal Almanya Çalışma ve Sosyal İşler 
Bakanlığı, Referat Information, Monitoring,  
Bürgerservice, Bibliothek, 53107 Bonn 

Yayın tarihi: Ocak 2018

Sipariş vermeniz için gerekli bilgiler: 
Sipariş sayısı: A 772t 
Telefon: +49 30 18 272 272 1 
Telefaks: +49 30 18 10 272 272 1 
Sipariş adresi:  Publikationsversand der  
 Bundesregierung  
 Postfach 48 10 09,  
 18132 Rostock 
E-posta: publikationen@ bundesregierung.de  
İnternet: http://www.bmas.de

Sağır veya işitme engellilere yönelik hizmet 
(sadece Almanca dilinde): 
E-posta: info.gehoerlos@bmas.bund.de 
Faks: +49 30 221 911 017 
İşaret dili telefon hattı (sadece Almanca 
dilinde): gebaerdentelefon@sip.bmas.
buergerservice-bund.de

Sayfa düzeni: BMAS Grafik bölümü, Bonn 
Baskı: BMAS matbaası, Bonn

En yakın EUTB nerededir?

Engelsiz Web-sayfaları 
www.teilhabeberatung.de

Burada bulacaklarınız:

 EUTB’nin Almanya genelinde mevcut 
olan 500 kadar danışmanlık imkanı.

 A’dan Z’ye Toplumsal Katılım Sözlüğü.

Ve birçok bilgi daha…

TOPLUMSAL 
KATILIM BAĞIMSIZ 
EK DANIŞMANLIĞI 
(EUTB)
”Herkese eşit uygulama“

mailto:publikationen@bundesregierung.de
http://www.bmas.de
mailto:info.gehoerlos@bmas.bund.de
http://www.teilhabeberatung.de


Teşvik

Federal Almanya Çalışma ve Sosyal 
İşler Bakanlığı (BMAS) Sosyal Yasa 
Kitabı IX (SGB IX) madde 32 
kapsamında EUTB uygulaması için 
yılda 58 Milyon Euro teşvik sunar.

Diğer bilgiler

Danışmanlık hizmeti prensip olarak 
sadece Almanca dilinde verilir.

www.teilhabeberatung.de 
www.gemeinsam-einfach-machen.de

BMAS-Vatandaş 
telefon hattı

+49 30 221 911 006

İşaret dili telefon hattı (sadece 
Almanca dilinde): gebaerdentelefon 
@sip.bmas.buergerservice-bund.de 

EUTB kime ve hangi konuda 
danışmanlık verir?

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

EUTB danışmanlığı nasıl 
gerçekleşir?

• 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

• Tavsiyelerde bulunarak, yönlendirici 
bir şekilde

• Tam sizin bireysel ihtiyaçlarınıza göre 

Kendileri aynı durumda olanların ilgili 
çevreye danışmanlık yapması 
(Peer Counseling) önemli bir rol oynar.

İtiraz ve dava konularında hukuki 
danışmanlık ve eşlik etme hizmeti 
sunulmaz.

http://www.teilhabeberatung.de
http://www.gemeinsam-einfach-machen.de
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