
в Бремен и Бремерхафен

за хора с увреждания

Полезна мрежа  
с контакти

Следните данни за контакт с консул-
тантските центрове  на EUTB /ДНКСУ/ на 
провинция Бремен са  подреде-
ни по азбучен ред. За съответните  
центрове информирайте се, моля  
директно:

Betreuungsverein Bremerhaven e. V.
Сдружение за социални грижи в  Бремерхафен/
Stedinger Straße 2, 27568 Bremerhaven
EUTB®-Kontakt: Katharina Schmid,  
Monika Eberlein
Telefon: (0471) 95459-60
Fax: (0471) 95459-65
E-Mail: info-eutb@betreuungsverein-bremerhaven.de
Internet: www.betreuungsverein-bremerhaven.de
Приемно време: Понеделник от 09.00-12.00 ч.и  
по тел.споразумение

Blinden- und Sehbehindertenverein  
Bremen e. V.
Сдружение на слепите и хора със зрителни 
увреждания в Бремен 
Schwachhauser Heerstraße 266, 28359 Bremen
EUTB®-Kontakt: Martina Reicksmann
Telefon: (0421) 244016-13
Fax: (0421) 244016-20
E-Mail: EUTB@bsvb.org
Internet: www.bsvb.org
Приемно време: Консултации чрез  договаряне 
на Термин по телефона  

Hand zu Hand e. V. /Ръка за ръка/            
Psychosoziale Beratung und Therapie  
für gehörlose und hörgeschädigte Kinder,  
Jugendliche und Erwachsene
Психосоциална консултация и терапия за глухи 
деца и деца със слухови нарушения, за младежи  
и възрастни
Schwarzburger Straße 34, 28215 Bremen
EUTB®-Kontakt: Wilma Pannen
Telefon und Fax: (0421) 375756
E-Mail: wilma.pannen@handzuhand.net
Internet: www.handzuhand.net
Приемно време: консултации по споразумение за Термин
Консултация на Немски  жестомимичен език  /DGS/ 

LAG Selbsthilfe behinderter  Menschen 
 Bremen e. V.
Самопомощ за хора с увреждания
Waller Heerstraße 55, 28217 Bremen
EUTB®-Kontakt: Katharina Heller, Gerald Wagner
Telefon: (0421) 38777-14
Fax: (0421) 38777-99
E-Mail: heller.eutb@lags-bremen  
wagner.eutb@lags-bremen.de
Internet: www.lags-bremen.de
Приемно време: Консултации по предварително 
договаряне на Прием

Landesverband der Gehörlosen Bremen e. V. 
Национално сдружение на глухите
Schwachhauser Heerstraße 266, 28359 Bremen
EUTB®-Kontakt: Sabine Schöning
Telefon: (0421) 22311-33
Fax: (0421) 22311-37
WhatsApp (Videochat): 0151 21072893
E-Mail: EUTB.schoening@lvg-bremen.de
Internet: www.villa-bremen.de
Приемно време: Понеделник 11.00- 13.00 часа и
Сряда 13.00- 14.30 часа
Консултация на немски жестомимичен език  

EUTB /ДНКСУ/ 

Консултантски центрове 
в Бремен и Бремерхафен

SelbstBestimmt Leben e. V. Bremen 
/Самоопределен живот/
Ostertorsteinweg 98, 28203 Bremen
Telefon: (0421) 704409
Fax: (0421) 704401
Internet: www.slbremen-ev.de
EUTB®-Kontakt: Anke Rosenau,  
Meik Detzel-Fasel, Wilhelm Winkelmeier
E-Mail: EUTB@slbremen-ev.de
Приемно време: Понеделник, вторник, четвъртък  
от 11.00 - 13.00 часа и 
Сряда и четвъртък от 15.00 часа 

Обширна информация за EUTB (Допълващи 
независими консултации за социално учас-
тие)  ще  намерите тук:   
www.teilhabeberatung.de

Тук ще намерите информация за 
следните допълнителни консултант-
ски услуги: 

Der Landesbehindertenbeauftragte der  
Freien Hansestadt Bremen
/Държавният комисар по въпросите на хората с 
увреждания  на свободния ханзейски град  Бремен/
www.behindertenbeauftragter.bremen.de
Behindertenverbände und Beratungs- und  
Unterstützungsangebote 
/Сдружение за хора с увреждания и услуги за 
съвети и подкрепа/
www.lags-bremen.de/mitglieder

Selbsthilfegruppen
/Групи за самопомощ/
www.netzwerk-selbsthilfe.com
www.selbsthilfe-bremerhavener-topf.de

Barrierefreies Bauen und Wohnen
/Безбариерно изграждане и живеене/
www.kom-fort.de
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Спонсорирано от Федерал-
ното Министерство на труда 
и социалните въпроси

По решение на Германския 
Бундестаг 

Допълващи независими консултации за социално участие

bulgarisch



Независими  
консултации за хора 
с увреждании 

Хората с увреждания имат право на самоопре-
делен живот,също както хората без уврежда-
ния. С новия Закон за укрепване на правата и 
подобряване на социалното участие на хората 
с увреждания и Федералният Закон за соци-
ално участие, влизат в сила много промени 
особено в правата на хората с увреждания. На-
ред с други неща към 01.01.2018 година бяха 
въведени с  параграф 32 SGB IX Допълващите 
независими съвети за социално участие. Това 
включва и насърчаване на Допълнителните 
независими консултантски  услуги за хората 
с увреждания и техните близки .С  финанси-
рането от началото на 2018 година успяха да 
разширят услугите си около 500 независими 
консултантски центъра в цяла Германия или 
бяха създадени съвсем нови такива.

Допълващи независими 
консултации за социално 
участие в провинция Бремен

Федералното Министерство на труда и соци-
алните въпроси подпомага общо 6 допълващи 
независими консултации за социално участие/
ДНКСУ/ - Консултативни центрове/приемни/ в 
провинция Бремен,  които образуват съвмест-
на мрежа за консултиране: 
•	 Сдружение за социални грижи  

в Бремерхафен;  
•	 Сдружение на слепите и хора със  

зрителни увреждания;
•	 Ръка за ръка - психосоциално  консултира-

не за глухи и хора със слухови увреждания;
•	 Държавна работна група за самопомощ на 

хора с увреждания в Бремен ; 
•	 Държавно сдружение  на глухите в Бремен; 
•	 Самоопределен живот.
Те предлагат изчерпателни съвети за социал-
но участие на хората с увреждания.Те са свър-
зани помеж
ду си и образуват обща мозайка с раз личните 
си консултантски фокуси. Всички консултатив-
ни центрове имат дългогодишен опит и са раз-
ширили своя обхват от допълващи независи- 
ми съвети за социално участие по отношение 
на време и съдържание.

Какви консултации  
можете да получите

Допълващите независими съвети за социално 
участие подкрепят хората с увреждания във 
всички области на живота. Те ви помагат,  дават 
информация и ориентация и ви насочват към 
правилната институция.

Освен всичко друго ние ви съветваме
по следните теми:

•	 Планиране на социални участия
•	 Обезщетение за неблагоприятно 

положение 
•	 Карта за хора  със степен на увреждане/ в 

проценти /
•	 Искове за изпълнение 
•	 Подаване на заявления до държавни 

институции, социално-осигурителни 
агенции и др.

•	 Асистиране и помощни средства 
•	 Образование и професия
•	 Живот с увреждания 
•	 Мобилност
•	 Личен бюджет 
•	 Миграция и увреждания 
•	 Психосоциално консултиране
•	 Помощ за самопомощ 

Кои ще бъдат консултирани

Съветите на Допълнителните независими 
консултации  за социално участие /EUTB/са 
насочени към:

•	 Хората с увреждания 
•	 Хронично болни и  хора със психични 

нарушения 
•	 Хора, застрашени от увреждания 
•	 Близки и роднини 

Какво съветват Допълващите 
независими консултации за 
социално участие/EUTB/:

•	 Преди да кандидатствате за услуги 
•	 „Равни права“, за това как можете да вземате 

самостоятелни решения. 
•	 Допълнение към съветите на други органи
•	 Даване на съвети и насоки,
•	 Според индивидуалните нужди и
•	 Безплатно 

Съветването от засегнати на за  сегнати/
Партньорско консултиране/
играе важна роля. В повечето консултантски 
центрове ще бъдете консултирани от хора, 
които самите имат увреждания.
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