Посібник для людей з сенсорними вадами
Wegweiser für Menschen mit Sinnesbehinderung
Швидка допомога біженцям з України!
Geflüchteten Menschen aus der Ukraine schnell helfen!
Для людей із сенсорними вадами втеча та в’їзд у Німеччину пов’язана з
багатьма додатковими перешкодами та викликами. Консультування «рівний
із рівним», яке пропонує Додаткове Незалежне Консультування (EUTB), є
безкоштовним і може допомогти тим, хто постраждав, швидше знайти
підтримку та орієнтацію в іноземній країні. У пропозиціях EUTB люди з
обмеженими можливостями консультують постраждалих на рівних умовах.
Консультанти є самі по собі експерти.
У Німеччині існують різні EUTB, деякі з яких зосереджені на: сліпотi/порушеннi
зору, глухотi/погіршеннi слуху та сліпоглухостi. До цього включені пропозиції
EUTB мовою жестів. Ми будемо раді спрямувати та підтримати вас у пошуку
відповідної консультаційної пропозиції.
Die Flucht und Einreise nach Deutschland ist für Menschen mit Sinnesbehinderung
mit vielen zusätzlichen Barrieren und Herausforderungen verbunden. Das PeerBeratungsangebot der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) ist
kostenlos und kann Betroffene dabei unterstützen, schneller Halt und Orientierung
in einem fremden Land zu finden. Wir vermitteln und unterstützen Sie gerne bei der
Suche nach einem passenden Beratungsangebot.

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds

Тут ви знайдете повну інформацію про
контакти та контактні пункти в NRW для
біженців з сенсорними вадами з України
(глухі, сліпі, сліпоглухі)

i

Hier finden Sie gebündelte Informationen zu
Kontakt- und Anlaufstellen in NRW für geflüchtete
Menschen mit Sinnesbehinderungen aus der
Ukraine (gehörlos, blind, taubblind)

Консультативні послуги EUTB (по всій Німеччині)
Beratungsangebote der EUTB (Deutschlandweit)
www.teilhabeberatung.de/beratung/beratungsangebote-der-eutb
Глухі біженці (по всій Німеччині)
Deaf Refugees (Deutschlandweit)
центр для глухих біженців з України, Інформація
українською та російською мовою жестів
Kontakt- und Anlaufstelle für taube Geflüchtete aus der Ukraine,
Informationen in ukrainischer und russischer Gebärdensprache
linktr.ee/DeafRefugees_DE
Компетентний Центр «Самовизначене життя» для людей з сенсорними вадами (Ессен)
Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben für Menschen mit
Sinnesbehinderung (Essen)
Структурні поради, створення мережі та розширення
Strukturelle Beratung, Vernetzung und Multiplikation
ksl-msi-nrw.de
Німецьке товариство сліпоглухих (Ессен)
Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit (Essen)
Консультування для людей з подвійними сенсорними вадами
Beratung für Menschen mit doppelter Sinnesbehinderung
www.gesellschaft-taubblindheit.de

