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Bremen yaşam desteği engelli insanlara yardım sağlar ve çocuk-
lar, gençler ve yetişkinler için çok sayıda hizmet sunar. Örne-
ğin:
•  Danışmanlık
•  Aileler, çocuklar ve yetişkinler için pedagoji hizmetleri 
•  Erken teşvik ve oyun ortamları
•  Çocuklar ve yetişkinler için boş zaman ve seyahat hizmetleri
•  Zihinsel engelli yetişkinler için konaklama hizmetleri

Bremen yaşam yardımı bürosunun göçmenler ve engeller 
için danışmanlık bürosu, başka bir ülkeden gelen veya baş-
ka bir dili konuşan engelliler ve ailelerine yardım etmektedir. 
Danışmanlık hizmeti ücretsizdir. Her hafta Almanca, Türkçe 
ve Bulgarca dillerinde danışmanlık verilmektedir. Randevular 
telefonla alınabilmektedir. Danışmanlık bürosu uzmanlara ve 
kurumlara da destek vermektedir.

Lebenshilfe Bremen e.V.
Waller Heerstraße 55, 28217 Bremen
Tel. (0421) 387 77-0
Faks (0421) 387 77-99
E-posta: info@lebenshilfe-bremen.de
www.lebenshilfe-bremen.de

BREMEN'DE 
ENGELLİ İNSANLAR 
İÇİN DANIŞMANLIK
GENEL BAKIŞBölgedeki beş sosyal psikiyatrik 

danışmanlık bürolarının/enstitü polikliniklerinin görevleri:
Psişik hastalar ve bağımlılığı olan hastalar (bağımlılık yapan 
yasal maddeler), onların yakınları, komşuları veya ilgili ilçedeki 
kurumlar için bilgilendirme ve danışmanlık. Yardım hizmetle-
rine, tedavilere ve rehabilitasyon hizmetlerine aracılık etmek 
(bağımlılıklar için). 
Ağır ve kronik psişik hastalar ve bağımlılığı olan ve de baş-
ka yardım sistemlerinden yeterince yararlanamamış insanlara 
yardım ve onların tedavisi.  
Krizin boyutunu tahmin etmek ve uygun yardımlar sağla-
mak amacıyla eve ziyarete gelerek ya da danışmanlık büro-
sunda kriz yönetimi. 
Yardım alan kişinin konaklaması ve PsychKG'ye dayanan 
yardım konuları için resmi doktorlara ve sosyal yardım kuru-
muna yöneltilen sorularla ilgili rapor hazırlama.

Sosyal psikiyatrik danışmanlık bürolarına/
kurum polikliniğine hafta içi . - . saatleri arasında 
ulaşabilirsiniz

Sosyal psikiyatrik kriz hizmetlerine 
(Tel. -): hafta içi . - . saatleri arasında 
ulaşabilirsiniz
Hafta sonu/tatil günlerinde: . - . saatleri arasında

Bir çocuk bekliyorsanız, hayatınızda bazı şeyler değişir. Gelece-
ğe bakarken aklınızda sorular olacak, mutluluk duyacaksınız; 
ancak bazen de korku, karmaşa ve kriz yaşayacaksınız. Hami-
lelik, ebeveynlik ve doğumla ilgili sorularınız için sizi yalnız 
bırakmıyoruz.

Engelli bir çocuk bekleyen ya da engelli bir çocuğu olan anne ve 
babalar özellikle konuşma ihtiyacı hisseder. Bu anne ve babala-
rın özel ihtiyaçlarıyla ilgilenen diplomalı bir pedagog bu anne, 
baba ve ailelere yardım sağlar. Bu esnada tek tek ya da eşli gö-
rüşmeler yapılabilir.

Bu kadınlar için bir kendi kendine yardım grubu da bulun-
maktadır. Kronik hasta/engelli çocukların anneleri burada 
deneyimlerini, düşüncelerini ve duygularını başkalarıyla pay-
laşabilir ve bunların üzerinde çalışabilir. Bu grup hizmeti, bu 
tür durumlarda engelli bir çocukla birlikte yaşamaya katkı sağ-
layabilir.

Danışmanlık büroları
Kuzey, Aumunder Heerweg 83/85, 28757 Bremen, Tel. 6606-1234
Güney, Buntentorsteinweg 122, 28201 Bremen, Tel. 22213-10
Batı, Gröpelinger Heerstr. 104-106, 28237 Bremen, Tel. 22214-10
Merkez, Horner Str. 60-70, 28203 Bremen, Tel. 790333-10
Doğu, Osterholzer Landstr. 51, 28325 Bremen, Tel. 408-1850

İrtibat:
Verein für Innere Mission Bremen
Monika Kräuter, Diplomalı pedagog
Blumenthalstraße 10-11, 28209 Bremen
Tel.: 0421-34967-0 (merkez)

Engelliler için görevli kişinin bürosuna, engelli insanlara ait 
haklara sahip olan her vatandaş başvurabilir. Bu büro, Bremen 
eyaletinde var olan danışmanlık ve destek sistemine bağlıdır ve 
insanların bu bürolarla irtibat kurmasını sağlamaktadır. Gö-
revli kişi, görevini yaparken bağımsızdır ve sadece kanunlara 
tabiidir. Yaptığı çalışmalarda, engelli veya engelsiz insanlar için 
toplumun tüm sınıfl arında eşdeğer yaşama şartları yaratmaya 
çalışmaktadır. Görevli, engelli insanların menfaatleri ve idare-
ler arasında aracılık yapmaktadır.

Dr. Joachim Steinbrück,  yılından beri serbest liman şehri 
Bremen'in engelliler görevlisidir ve  yılından bu yana ise 
eyalet ortak kurulunun başkanıdır. Eyalet ortak kurulunun gö-
revi, Bremen eyaletinde UN engelli hakları anlaşmasına daya-
nan eyalet eylem planının uygulanmasına eşlik etmek ve bunu 
teşvik etmektir.

Görevlinin ekibi, onlarla irtibata geçmenizden oldukça mem-
nundur.

Serbest liman şehri Bremen'de 
engelliler için eyalet görevlisi 
Am Markt 20, 28195 Bremen
Tel.: 0421 361-181 81
E-posta: offi ce@lbb.bremen.de
www.lbb.bremen.de
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Landesverband Psychiatrie-Erfahrener (LVPE) isimli vakıf, psi-
kiyatrik tedaviyi iyileştirmek isteyen ve zorlamadan ve şiddete 
baş vurmadan tedavi sağlamak isteyen psikiyatrik deneyimlile-
rin kurduğu bir vakıftır. Üyelerimiz çeşitli komisyonlarda ve iş 
gruplarında temsil edilmektedir (örn. ziyaret komisyonunda ve 
eyalet psikiyatri kurulunda).

Bremen'deki LVPE  yılında kuruldu ve yardımsever bir va-
kıf olarak bilinmektedir.

Her ayın . Çarşamba günü saat 'da Bremen-Ost kliniğine ait 
dernek evinde (bina no. ) bir araya geliyoruz.

Yeni tedavi yöntemleri uygulayarak normal ilaç tedavisinden 
kurtulmaya çalışıyoruz. Zorlayıcı önlemler almaya ve zorlayıcı 
tedavi yapmaya karşıyız. Psikiyatrik tedavide insan haklarını 
korumayı amaçlıyor ve bu insanlarla daha fazla konuşmak ve 
onlara mantıklı meşguliyetler sağlamak istiyoruz.

Bize gelen insanlara yardım ve danışmanlık sağlamamızın yanı 
sıra, onları kendi kendine yardım gruplarına yönlendirebiliyo-
ruz. Vakfımız uzmanlık literatürüne ve bilgilendirme malzeme-
lerine sahiptir.

Hayatınızı Kendiniz Belirleyin, engelli insanlar tarafından en-
gelli insanlar için açılmış bir danışmanlık bürosudur.

Engelli ve bakıma muhtaç insanlara danışmanlık sunmaktayız. 
Engele neden olan hastalıkla ilgili her türlü sorunuz için yar-
dım etmekteyiz. Birçok soruyu kendimiz cevaplandırabiliyo-
ruz. Bunu yapamadığımızda sizi yardımcı olabilecek başka bir 
kuruma yönlendiriyoruz.

Talep ve itirazlarda yardım sağlamak da danışmanlık hizmetine 
dahildir.

Danışmanlığın bizim için diğer bir anlamı da, insanlara kendi 
problemlerine kendi başlarına çözüm bulabilmelerine destek 
olmaktır. Almanca ve İngilizce dillerinde danışmanlık sunmak-
tayız. 

Danışmanlık bürosuna ulaşmak için merdiven çıkmanız gerek-
miyor. 
Telefonda ve şahsi danışmanlık: Pazartesi ve Salı saat  - , 
Çarşamba ve Perşembe saat  -  ve randevuya göre. Lütfen 
telesekreterimizi de kullanın, size geri dönüş yapacağız.

Landesverbandes der Gehörlosen Bremen e.V. vakfının genel 
danışmanlık bürosu; makamlardan gelen postalarla ilgili, form-
ları doldururken, çeşitli yazıların açıklanmasında, vb. konular-
da soruları olmaları halinde Bremen'deki işitme engelli insan-
lara destek sunmaktadır. 

Danışmanlık hizmeti işaret diliyle verilir. Aynı şekilde işaret dili 
tercümanları için tercümanlık görevleri de düzenlenebilir. İşit-
me engellilerin eyalet vakfı aynı zamanda menfaatleri de temsil 
ettiği için işitme engelli insanların menfaatlerine yönelik siyasi 
birimler ve başka makamlarda da devreye girer. Danışmanlık 
bürosu randevu gerektirmeyen herkese açık toplantılar düzen-
lemektedir. Bunlar Pazartesi saat . - . ve Çarşamba 
saat . - . arasındadır. Buna ek olarak Bremen limanın-
da aylık bir toplantı düzenlenmektedir. Danışmanlık bürosuna 
Skype veya Oovoo (gehoerlosenberatunghb) ile işaret dilinde 
ulaşmak da mümkündür. 

Dernek evi (bina no. 17)
Bremen-Ost kliniği
Züricher Straße 40, 28325 Bremen.
Tel. 0421/40 98 93 47
E-posta: vorstand.lvpe-hb@gmx.de

Kendi Hayatını Belirle Bremen
Ostertorsteinweg 98, 28203 Bremen
Tel. 0421/70 44 09, Faks 70 44 01
E-posta: beratung@slbremen-ev.de
www.slbremen-ev.de 
Sonraki durak: Sielwall, hatlar 2, 3 ve 10.

Landesverband der Gehörlosen Bremen e.V.
Patrick George 
Schwachhauser Heerstraße 266, 28359 Bremen 
Tel. 0421 223 11-31, Faks 0421 223 11-39
E-posta: dolmetscher@lvg-bremen.de 
www.lvg-bremen.de 
Skype/oovoo: gehoerlosenberatunghb

Görme engelli insanlar ve yakınları için de bilgilendirme ve 
profesyonel destek sağlamaktayız. Danışmanlık hizmetlerimiz 
bağımsız ve ücretsizdir ve şu konuları kapsar:
•  Yaşama durumu ve 
  körlük ve kısmi  görme engeliyle hayata bakış açısı 
  hakkında konuşma 

•  Ağır engelli kimliğiyle ilgili hukuki haklar 
  ve körlük parası

•  Yardımcı araçlar
•  Görme yardımları ve aydınlatmalara yönelik bilgiler 
•  Rehabilitasyon önlemleri: 
  Evde eğitim, körler alfabesini öğrenme,
  Trafi kte güvenli oryantasyonla ilgili eğitim 

•  Boş zamanları değerlendirme
•  Okul, eğitim, meslek
•  Tartışma gruplarıyla ilgili bilgiler

Danışmanlık bürosunun sahibi Blinden- und Sehbehinderten-
verein Bremen e. V. vakfıdır. Bu vakıf, 'den bu yana kör ve 
kısmi görme engelli insanların menfaatlerini temsil eden bir 
kendi kendine yardım organizasyonudur.

Danışmanlık için lütfen başvuru yapın!

Körler ve kısmi görme engelliler için danışmanlık bürosu
Schwachhauser Heerstraße 266, 28359 Bremen
Tel.: 0421 – 24 40 16 - 11
E-posta: beratung@bsvb.org
www.bsvb.org

Yayınlayan:
Serbest liman şehir Bremen'de
engelliler için eyalet görevlisi
Am Markt 20
28195 Bremen

HIZLI BAKIŞ BREMEN'DE VAR 
OLAN   8   DANIŞMANLIK HİZMETİNİ 
TANITIYORUZ

Bu broşür; bedensel, zihinsel, ruhsal ve/veya duyusal engelli 
insanlara ve Bremen şehrindeki danışmanlık sistemi hakkında 
daha fazla bilgi isteyen insanlara yöneliktir. Özellikle göçmen 
insanların da Bremen'de var olan hizmetlerden yararlanabilme-
si için bu broşür

Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Türkçe
ve Almanca standart ve basit Almanca dillerinde yayınlan-
maktadır.

Bremen'de birçok danışmanlık bürosunun »Engelliler« bölümü-
ne sadece çok az göçmen insan başvuruyor. Burada bahsi geçen 
kurumların düşüncelerine göre bunun nedeni pek çok dildeki 
bilgi eksikliğidir.

Bizimle irtibata geçmenizden memnuniyetlik duyar, bu broşü-
rü başkalarına da vermenizi rica ederiz.
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SELBSTBESTIMMT LEBEN
BREMEN – BERATUNGSSTELLE 
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