
в Бремені та Бремерхафені

людей з обмеженими 
можливостями

Корисна соціальна  
мережа для

Наступніконтактніданіконсультаційнихцен
трів„EUTB“землі Бремен наведено в алфа-
вітному порядку. Звертайтесябезпосеред-
ньодовідповіднихцентрів:

Betreuungsverein Bremerhaven e. V.
Асоціація соціального забезпечення 
Бремерхафена
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
Час прийому:  понеділок з 09.00 - 12.00 та по телефону за 
домовленістю

Blinden- und Sehbehindertenverein  
Bremen e. V.
Асоціація для сліпих та слабозорих у Бремені
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
Час прийому:  прийом проводиться тільки за попереднім 
записом по телефону 

Hand zu Hand e. V.
Psychosoziale Beratung und Therapie  
für gehörlose und hörgeschädigte Kinder,  
Jugendliche und Erwachsene
«Рука об руку»-Психосоціальне консультування 
та терапія для глухих та слабочуючих дітей та 
дорослих
Schwarzburger Straße 34, 28215 Bremen
EUTB®-Kontakt: Wilma Pannen
Telefon und Fax: (0421) 375756
E-Mail: wilma.pannen@handzuhand.net
Internet: www.handzuhand.net
Час прийому:  прийом проводиться тільки за попереднім 
записом по телефону
Beratung in Deutscher Gebärdensprache (DGS) 

LAG Selbsthilfe behinderter  Menschen 
 Bremen e. V.
Державна робоча група самодопомоги для 
людей з обмеженими можливостями в Бремені 
Waller Heerstraße 55, 28217 Bremen
EUTB®-Kontakt: Katharina Heller, Gerald Wagner
Telefon: (0421) 38777-14
E-Mail: heller.eutb@lags-bremen  
wagner.eutb@lags-bremen.de
Internet: www.lags-bremen.de
Час прийому:  прийом проводиться тільки за попереднім 
записом по телефону

Landesverband der Gehörlosen Bremen e. V. 
Державнаасоціація глухих у Бремені
Schwachhauser Heerstraße 266, 28359 Bremen
EUTB®-Kontakt: Sabine Schöning
Telefon: (0421) 22311-33
WhatsApp (Videochat): 0151 21072893
E-Mail: EUTB.schoening@lvg-bremen.de
Internet: www.villa-bremen.de
Час прийому: понеділок з 11.00-13.00 та середа з 13.00-14.30

Beratung in Deutscher Gebärdensprache (DGS) 

Консультаційні-

центри в Бремені таБре-
мерхафені

SelbstBestimmt Leben e. V. Bremen 
Асоціація «Житисамостійно»
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
Час прийому:  понеділок, вівторок, четвер  з 11.00-13.00 
та середа, четвер з 15.00-17.00

Вичерпнуінформацію про „EUTB“можназнайти 
за адресою:  www.teilhabeberatung.de

Тут ви знайдете інформацію про інші 
консультативні послуги:

Державний уповноважений у справах інвалідів 
землі Бремен: 
www.behindertenbeauftragter.bremen.de

Асоціації інвалідів та консультаційно-
допоможні служби:
www.lags-bremen.de/mitglieder

Групи підтримки:
www.netzwerk-selbsthilfe.com
www.selbsthilfe-bremerhavener-topf.de

Безбарєрне будівництво та проживання:
www.kom-fort.de

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages
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Додаткова незалежна консультація для інвалідів 
щодо їхньої участі у громадському житті

за рішенням німецького Бундестагу

фінансується Федеральним міністерством 
праці та  соціальних справ 

ukrainisch



Незалежна консультація для 
осіб з інвалідністю

Люди з інвалідністю мають право вести 
самостійне життя- так само, як і люди без 
інвалідності. З новим законом про поси-
лення прав та покращення участі людей з 
обмеженими можливостями  «Федераль-
ним законом про участь інвалідів у гро-
мадському житті», набули чинності багато 
змін, що стосуються особливо прав інвалі-
дів.
Серед іншого, з 1 січня 2018 року запрова-
джено статтю  32 Соціального кодексу ІХ«O 
додаткової незалежної консультації  для 
інвалідів щодо Їхньої участі у громадсько-
му житті» (ЕУТБ). Сюди входить просуван-
ня додаткових незалежних консультацій-
них послуг для людей з інвалідністю та їх 
сімей.З початку 2018 року завдяки  фінан-
суванню близько 500 незалежних консуль-
таційних центрів по всій Німеччині змогли 
розширити свої послуги або були створені 
з нуля.
 

«EUTB»  у федеральній землі 
Бремен

У землі Бремен «Федеральне міністерство 
праці та соціальних справ»підтримує за-
галом шість консультаційних центрів, які 
утворюють спільну консультаційну мережу:
•	 Асоціація	соціального	забезпечення	

Бремерхафена
•	 Асоціація	для	сліпих	та	слабозорих		

Бремен
•	 «Рука	об	руку»-психосоціальне	консуль-

тування для глухих і слабочуючих
•	 Державнаробочагрупасамодопомоги	

для людей з обмеженимиможливостя-
ми в Бремені

•	 Державнаасоціація	глухих	у	Бремені
•	 Асоціація	«Житисамостійно»

Консультаційні центри  пропонують  
вичерпні поради щодо участі  інвалідів 
у громадському житті. Вони об‘єднані 
один з одним та утворюють загаль-
ну мозаїку з різними напрямками 
консультування. Всі консультаційні 
центри мають багаторічний досвід та роз-
ширили свої послуги в рамках додатко-
вого консультування за часом та змістом.

Яку консультацію можна 
отримати?

Додаткова незалежна консультація «EUTB» 
підтримує людей з обмеженими можли-
востями у всіх сферах життя. Вона допо-
магає та надає інформацію їм, орієнтує та 
спрямовує їх.

Ми консультуємо по темах
•	 Планування участі у соціальному житті
•	 Допомога у відшкодуванні  недоліків
•	 Картка для людей зі ступенем інвалід-

ності
•	 Допомога у відшкодуваннідодаткових-

витрат
•	 Допомога при зверненнях до органів 

влади, органів соцзахисту тощо. 
•	 Супровід
•	 Освіта і професія
•	 Життя з інвалідністю
•	 Мобільність
•	 Особистий бюджет
•	 Міграція та інвалідність
•	 Психосоціальнеконсультування
•	 Допомога для самодопомоги

Кого консультуватимуть?

Консультація спрямована на
•	 Людей	з	інвалідністю
•	 Хронічно	хворих	та	людей	з	розумовими	

вадами
•	 Людей,	якимзагрожуєінвалідність
•	 Родичів
 

Як консультує «EUTB»?

•	 По-перше	подання	заяви	на	отримання	
пільг

•	 На	«рівні	очей»,	щоб	ви	могли	приймати	
власні рішення

•	 Незалежновідорганів,	якіоплачуютьабо-
надаютьпослуги

•	 Додатково	доіншихконсультувань
•	 Зпорадами	та	допомогою
•	 Відповідно	до	ваших	індивідуальних	по-

треб
•	 Безкоштовно

Консультуванняпостраждалих  людьми, 
якісаміпостраждали ,відіграєважливу 
роль. Убільшостіконсультаційнихцентрів 
вас консультують люди, якісамімаютьінва-
лідність.
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