
Informaţii şi consiliere pentru 
persoane cu diyabilităţi

Ministerul landului Hessa pentru
afaceri sociale şi integrare

Delegatul Guvernului landului Hessa 
pentru persoane cu diyabilităţi



Cuvânt înainte
Dragi cititori, 
Interesele dumneavoastră ne preocupă. Este ex-
trem de important ca persoanele cu dizabilităţi să 
facă parte din toate aspectele vieţii cotidiene ale 
societăţii noaste. Adeseori, persoanele cu dizabili-
tăţi se lovesc de bariere şi probleme. Această bro-
şură informativă conţine sfaturi ce vă pot fi de aju-
tor. Persoanele cu dizabilităţi trebuie să beneficieze 
de asistenţa de care au nevoie. Aceasta este oferită 
de Agenţia de consiliere complementară, indepen-
dentă pentru integrare din Hessa, pe scurt: E U T B, 
şi nu costă nimic. E U T B poate furniza răspunsuri 
la numeroase întrebări. Ne dorim să beneficiaţi de 
consiliere personală şi soluţii potrivite.

Kai Klose 
Ministrul pentru afaceri 
sociale şi integrare

Rika Esser 
Delegatul pentru  
persoane cu dizabilităţi
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Consiliere în diverse aspecte ale vieţii

În această broşură sunt prezentate un număr re-
strâns de departamente şi persoane de contact 
care colaborează cu E U T B. Pentru aceştia, per-
soanele cu dizabilităţi au des numeroase întrebări 
şi multe alte nelămuriri. 

Dizabilităţi şi legitimaţii
Primiţi informaţii despre legitimaţi-
ile persoanelor cu dizabilităţi, for-
mulare, decizii, prelungirea valabili-
tăţii şi multe altele.

Educaţie
Beneficiaţi de consiliere privind 
educaţia timpurie, grădiniţă, şcoală, 
formare profesională, facultate şi 
multe altele.



Îngrijire şi sănătate  
Primiţi răspunsuri privind îngriji-
rea la domiciliu, îngrijirea în regim 
staţionar complet şi parţial, mijloa-
ce auxiliare, servicii de reabilitare, 
pensii şi multe altele.

Muncă şi activitate  
Primiţi răspunsuri în materie de 
educaţie, dotarea locurilor de mun-
că, bugete ocupaţionale, protecţie 
împotriva concedierii, ateliere, uni-
tăţi incluzive şi multe altele.

Locuinţă
Beneficiaţi de consiliere la căutarea 
locuinţei, construirea şi amenajarea 
locuinţei în funcţie de vârstă şi diza-
bilitate, mijloace auxiliare, îngrijirea 
la domiciliu şi multe altele.



Cooperare şi înglobare

Agenţia EUTB cooperează cu numeroase organiza-
ţii şi vă poate ajuta în demersurile dumneavoastră.

Asociaţia regională de 
servicii sociale

Agenţia de Ocupare 
a Forţei de Muncă

Serviciul medical

Comitetul pentru 
migraţie şi integrare

Reprezentanţii 
persoanelor cu dizabilităţi

Îndrumători de integrare

Ofi ciul Social

Ofi ciul de pensii

Ofi ciul pentru 
minori şi tineri

Casa de asigurări 
de sănătate

Job Center

Asociaţii

Întrajutorare



Menţiuni legale
Editor: Delegatul pentru persoane cu dizabilităţi/Ministerul 
landului Hessa pentru afaceri sociale şi integrare, 
Sonnenberger Str. 2/2a, 65193 Wiesbaden, 
Telefon 0611/3219-0; responsabilă: Alice Engel

Centre de consiliere EUTB
Agenţia EUTB sprijină şi consiliază persoane cu 
dizabilităţi şi risc de dizabilităţi. Dar şi familiile 
benefi ciază gratuit de consiliere în toată Germania 
pentru chestiuni de reabilitare şi participare.

Consiliere
• în mod complementar faţă de consilierea 

altor agenţii
• indiferent de funcţii
• cu sfaturi şi informaţii
• înainte de a depune cereri
• împreună cu dumneavoastră
• posibilă în limbajul german al semnelor
Nu se oferă însă consiliere juridică şi asistenţă 
în proceduri de contestaţie şi acţiuni în instanţă.

Pentru modalităţi de contactare 
a centrelor EUTB
www.teilhabeberatung.de
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http://www.teilhabeberatung.de
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