
 

Topluma Kazandırma Yardımı 
Engeli olan bireylere destek 

Topluma kazandırma yardımı ne demek? 

Topluma kazandırma yardımının amacı, engeli olan bireylerin sadece bakım hizmet ve ödemeleri almaları değil, engeli 
olmayan bireyler kadar iyi ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleri. Bunun için Topluma Kazandırma Hizmetleri Şefliğimizin 
personeli, engeli olan bir bireyin ne tür desteğe ihtiyacı olduğuna çok dikkatlice bakar. 

Hizmet ve ödemelerden kimler yararlanabilir? 

Hizmet ve ödemelerden, altı aydan uzun bir süre  
 toplumun yaşamına katılımları bedensel, ruhsal veya zihinsel bir zayıflık ya da duyularının sekteye uğraması ve bununla 

bağlantılı engeller nedeniyle önemli ölçüde kısıtlanmış olan veya  
 bu derecede engelli olma riski taşıyan  
tüm bireyler yararlanabilir. 
 
Bunun dışında, topluma kazandırma yardımının amacına ulaşma ihtimalinin bulunması zorundadır. Bundan kastedilen, 
engelli olma riskinin önlenmesi veya bir engelin ya da sonuçlarının ortadan kaldırılması veya hafifletilmesi ve engeli olan 
bireyin topluma kazandırılması. 

Topluma kazandırma yardımı konusunda kimler muhatap alınabilir? 

Engeli olan bireyler veya onların yakınları bağımsız üçüncü kişi ve kuruluşlardan danışmanlık hizmet alabilirler. Topluma 
Kazandırma Hizmetleri Şefliğimizin personeli de topluma kazandırma yardımı ile ilgili tüm konularda danışmanlık yapar, 
ilgilileri yardım imkânları hakkında bilgilendirir ve onları somut muhataplara yönlendirir, örneğin:  
 
 Tamamlayıcı bağımsız katılım danışmanlığı 
 Daha şimdiden topluma kazandırma yardımı sunan hizmet kuruluşları 
 Danışma merkezleri 
 Devlet kuruluşlarına yardımcı sosyal yardım kurumları 
 Engelli dernek ve birlikleri 
 Rehabilitasyon kurumları 
 Yardımlaşma ve dayanışma grupları 

Topluma kazandırma yardımının türleri nedir? 

18 yaşından küçük çocuklara ve gençlere sunulan yardımlara örnekler: 

 Erken gelişim desteği 
Küçük çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerinde desteğe ihtiyaç olduklarında, örneğin az hareket edebildiklerinde, 
iyi göremediklerinde, ağır işittiklerinde ya da konuşmada zorluk çektiklerinde sunulan yardımdır. 

 Kaynaştırıcı gündüz çocuk bakımevleri ve özel eğitim grupları 
Bunlar başka çocuklarla birlikte topluluk hâlinde oyun oynayabilme ve ders çalışabilmeye yönelik yardımlardır. 
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 Okul asistanlığı 
Okul asistanları, örneğin okuldaki öğrenme sürecini destekleyerek öğrenciye yardım ederler. 

 Öğrenci taşımacılığı için alınan katkı payının karşılanması 
Engeli olan öğrencilerden bazıları, okullarına toplu taşıma araçlarıyla, yürüyerek veya bisikletle gidemiyor. Bu durumda 
servis hizmeti almaları gereklidir. Bunun masrafları Okullar Müdürlüğü tarafından karşılansa da velilerin bir katkı payı 
ödemeleri gerekir. Bu katkı payının da karşılanması için veliler Sosyal Hizmet Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. 

 Gündüz bakımevinde, tatillerde ve tam gün kaynaştırıcı öğrenci bakımı 
Bunlar öğrencilerin derslerin dışında öğleden sonraları (gündüz bakımevi) veya tatillerde birlikte oyun oynayabilme ve 
ders çalışabilmeye yönelik yardımlardır. 

 Çocuklar ve gençler için özel konaklama olanakları 
Burada engeli olan çocuklar ve gençler gündüz gece ayrı bir konutta kalırlar. Orada görev yapan personel tarafından 
kapsamlı bir destek, bakım, teşvik ve refakat hizmeti sunulur. 

18 yaşından büyüklere sunulan yardımlara örnekler: 

 Asistanlık hizmetleri 
 Veli asistanlığı 

Bir anne veya babanın örneğin felçli olduğu için çocuğuna kendi olanaklarıyla bakamaması ve başka bir destek 
imkânının bulunmaması durumunda kendisine yardım edecek bir asistan görevlendirilir. 

 Boş zaman asistanlığı 
Engeli olan bir birey, boş zamanını bağımsızca planlamak ve değerlendirmek isterse ve kendisinin bu konuda desteğe 
ihtiyacı olursa kendisini planlamada destekleyecek ve örneğin trenle seyahat edebilmesi veya müzeyi ziyaret edebilmesi 
için kendisine yardım edecek bir asistan görevlendirilir. 

 Yardımcı gereçler 
Engeli olan bireylere örneğin konuşmayı metne dönüştüren bir yazılım sağlanır. 

 Pratik bilgi ve becerilerin edinilmesine yönelik hizmetler 
Örneğin kör bireyler tek başına yemek pişirmeyi veya evlerini idare etmeyi öğrenebilirler. 

Kişisel Bütçe: 

Topluma kazandırmaya yönelik tüm yardım ödemeleri Kişisel Bütçe şeklinde de yapılabilir. Bundan kasıt, hizmetten 
yararlanan kişinin hizmeti bizzat ödeyebileceği bir para almasıdır. Bu sayede ilgili kişiler almak istedikleri desteğin kapsamı 
ve zamanı konusunda daha geniş bir karar verme ve hareket özgürlüğüne kavuşurlar. 

Topluma kazandırma yardımı için nasıl başvurulur? 

Topluma kazandırma yardımı için şekle bağlı olmadan yazılı olarak, e-posta yoluyla veya şahsen başvurabilirsiniz.  
Sosyal pedagoji ve özel eğitim uzmanlarımız size önceden danışmanlık yapmaktan ve başvuru yapmanızda size yardımcı 
olmaktan mutluluk duyacaklardır. 

Bize yazmak istediğinizde – Posta adresimiz: 

Landeshauptstadt Dresden (Dresden Eyalet Başkenti Belediyesi) 
Sozialamt (Sosyal Hizmetler Müdürlüğü) 
Abt. Inklusion/Eingliederung (Bütünleştirme/Topluma Kazandırma Bölümü) 
Sachgebiet Eingliederungsleistungen (Topluma Kazandırma Hizmetleri Şefliği) 
Postfach 12 00 20 
01001 Dresden 
 
Tel.:  (03 51) 4 88 49 51 
E-posta: eingliederungsleistungen@dresden.de 

 

 



Bizi ziyaret etmek istediğinizde – Ziyaret adresimiz: 

Sekretarya: 2. kat, 208c no.lu oda 
Glashütter Str. 51 
01309 Dresden 

Binaya erişim: 

Bina engelsiz olarak erişilebilir ve asansör mevcuttur. Bu binada ayrıca iki adet engelsiz tuvalet bulunmaktadır. 

Ulaşım: 

 Otobüs ve tramvay ile 
Pohlandplatz durağı (engelsiz) 
4 ve 10 no.lu tramvay hatları ve 61 no.lu otobüs hattı 

 Bisikletle 
Binanın hemen önünde kullanabileceğiniz bisiklet koyma yerleri vardır. 

 Kiralık bisikletler 
Bisiklet kiralayabileceğiniz bir “MOBIpunkt”, Pohlandplatz meydanında mevcuttur. 

 Otomobille 
Binanın önünde engeli olan bireyler için bir park yeri bulunmaktadır. 
Ücretsiz park yerleri yol kenarında mevcuttur. 

 

 

 

 

Künye 
 
Yayımlayan: 
Landeshauptstadt Dresden (Dresden Eyalet Başkenti Belediyesi) 

Sozialamt (Sosyal Hizmetler Müdürlüğü) 
Tel. (03 51) 4 88 48 61 
Faks (03 51) 4 88 48 28 
E-posta sozialamt@dresden.de 

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll (Basın-Yayın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü) 
Tel. (03 51) 4 88 23 90 
Faks (03 51) 4 88 22 38 
E-posta presse@dresden.de 

Postfach 12 00 20 
01001 Dresden 
www.dresden.de 
facebook.com/stadt.dresden 

Resmî dairelerin merkezî danışma hattı: 115 – Soruları cevaplamayı severiz 

Yayına hazırlayanlar: Thomas Krohner, Katharina Lübcke, Annika Schneider, Georg Thieme, Nicole Wulsch 

Ağustos 2022 

 

Güvenli bir elektronik imza taşıyan elektronik belgeler bir form kullanılarak  
ibraz edilebilir. Ayrıca, Dresden Eyalet Başkenti Belediyesi’ne göndereceğiniz  
e-postaları bir S/MIME sertifikası vasıtasıyla şifreleme veya DE-Mail üzerinden  
güvenli e-postalar gönderme olanağı da vardır. Bu konuda daha fazla bilgiyi  
www.dresden.de/kontakt adresinde bulabilirsiniz.  
İşbu bilgilendirme materyali, Dresden Eyalet Başkenti Belediyesi’nin yürüttüğü halkla  
ilişkiler çalışmalarından bir parçasıdır. Bu materyal seçim propagandası için kullanılamaz,  
ancak siyasi partiler tarafından üyelerini bilgilendirmek amacıyla kullanılabilir. 
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