BiB Tescilli Dernek
Engelli Çocukların ve Gençlerin Bakımı ve Entegrasyonu İçin Tescilli Dernek, kısaca BiB
e.V., 1988 yılında yakın ilgi duyan ebeveynler ve yardımcılar tarafından kurulmuştur.
Biz engelli çocuklara ve gençlere, onların ebeveynlerine, kardeşlerine ve diğer yakınlarına
destek oluyoruz. Engelli çocukların ve gençlerin entegrasyonu ve kendileri tarafından
belirlenen katılımları bizim için büyük önem taşımaktadır.
Dernek topluma yararlılık statüsü sahibidir ve Eşitlik İlkesi Sosyal Yardım Birliği üyesidir.

Bizim sunularımız
Danışma
Çocuğunuzun engelliliği ile ilgili sorularınızın bulunması durumunda, size severek bilgi
vermeye hazırız. Sizin nelere ihtiyacınız olduğunu birlikte tespit ederiz. Bunu takiben olanak
dahilindeki yardım sunularını ararız, finanse etme olanaklarına açıklık getiririz ve başvuru
formlarının doldurulmasında yardımcı oluruz.
BiB. e.V. danışmaları gizlilik ilkelerine bağlı olarak yapılır ve ücretsizdir.
İlgili kişi:
Bayan Michaela Wiesner, Tel: 089/ 1247 9693 -3, michaela.wiesner@bib-ev.org
Ailenin yükünün hafifletilmesi
Ailevi ortamda yardım olarak size engelli çocuğunuzun belirli saatler süresince bakımı için
gönüllü yardımcılar bulmakta aracılık yaparız.
Bu yardımcılar tarafımızdan eğitilir ve boş zamanlarınızı çocuğunuzla birlikte geçirmenizde
ve eğlendirici etkinliklere katılmanızda size destek olurlar.
Yardımcılar görev saatlerini sizinle birlikte kendileri düzenlerler.
Yardımcıların ücretlerinin ödenmesi ile BiB e.V. ilgilenir. Size tarafımızdan ay sonunda bir
fatura gönderilir.
Bu sunuyu siz Bakım Kasası üzerinden finanse edebilirsiniz. Bunların ötesindeki konularda
geniş bilgileri size özel bir konuşmada severek veririz.
İlgili kişi:
Bayan Verena Mergelkamp, Tel: 089/12479693-0, verena.mergelkamp@bib-ev.org
Boş zaman etkinlikleri
Biz her yıl, tatil aksiyonlarından ve hafta sonu boş zaman etkinliklerinden, günlük gezilere ve
bir çok diğer değişiklikler içeren boş zaman aktivitelerine kadar, bir çok boş zaman etkinlikleri
düzenleriz. Bunların finanse edilme olanakları konularında size telefonda severek bilgi
verebiliriz. Güncel sunularımızı www.bib-ev.org. üzerinden „Aktuelles“ bölümü içinde
bulabilirsiniz.
İlgili kişi:
Bayan Michaela Otter, Tel: 089/ 1247 9694-3, michaela.otter@bib-ev.org

Kardeşler için sunular
Biz engelli çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin kardeşleri için özel sunular düzenlemekteyiz.
Burada diğer kardeşlerle tanışabilirsiniz ve sizin durumunuzda yalnız olmadığınız deneyimini
yapabilirsiniz. Sunularımız kapsamında birlikte eğlenirsiniz. Biz geceleme olanaklı müşterek
aksiyonlar, geziler ve boş zaman etkinlikleri düzenliyoruz.
Güncel sunularımızı www.bib-ev.org. üzerinden „Aktuelles“ bölümü içinde bulabilirsiniz.
İlgili kişi:
Bayan Maria Plank, Tel: 089/1247 9693-4, maria.plank@bib-ev.org

Bu sunular Oberbayern Bölgesi tarafından desteklenmektedir.
Okul refakatçısı
Çocuğunuz ancak bir okul refakatçısı ile okula gidebilecek durumda olabilir. Bu durumda size
yardımcı olabiliriz.
Bizim okul refakatçılarımız sözleşmeli personelimiz olup, tarafımızdan eğitilmişlerdir ve bizim
uzman elemanlarımız onları yönlendirilirler ve onlarla ilgilenirler. Biz okul refakatçılığını hem
normal okullar, hem de teşvik okulları kapsamında organize ediyoruz. Okul refakatçısı
kendisini çocuğunuzun ihtiyaçlarına göre ayarlamaktadır. Kendisi çocuğunuza okulda çeşitli
şekillerde destek olur. Örneğin giyinme ve soyunma, okul içinde yönlendirme veya
motivasyon ve konsentrasyon yardımı. Ders esnasında örneğin yazma ve okuma yardımları
ile çalışma ödevlerinin yerine getirilmesi yardımı. Onlar ders materyalinin kullanılması
yardımı ile hafif bakıcılık görevlerinin üstlenirler.
Okul refakatçılığının temel ilkesi çocuğunuza gerekli olduğu kadar çok ve mümkün olduğu
kadar az fazla destek olmak ve böylece onun öğrendiği bağımsızlığını unutmamasını
sağlayarak, sahip olduğu bağımsızlığının genişletilebilmesine olanak yaratmaktır.
Başvuru ve finanse etme konularındaki sorularınız için sizi severek bilgilendiririz.
İlgili kişi:
Bayan Cornelia Bumes, Tel: 089/1247 9694-2, cornelia.bumes@bib-ev.org

Mathilde-Eller-Okulu’nda okul sosyal hizmeti
Biz Teşvik Merkezi’nin bütün öğrencileri, onların ebeveynleri ve yakınları ile okulun
öğretmeleri için hizmet vermekteyiz.
Çocuklara ve gençlere onların okulla ilgili gelişimleri sırasında destek olunduğu gibi, onların
sosyal ve kişisel yetenekleri tarafımızdan teşvik edilir. Biz sınıf ve okul projelerini organize ve
koordine ettiğimiz gibi öğrenciler için gruplara yönelik sunular gerçekleştirmekteyiz.
Bunların haricinde biz kendimizi ebeveynler için onların okulsal zorluklar ve eğitimsel
problemler ile bireysel yardım ödemeleri ve boş zamanları değerlendirme ile ilgili olarak
başvurulacak yer olarak görmekteyiz ve başvuru yapılmalarında yardımcı oluyoruz.
İlgili kişiler:
Bayan Michaela Otter, Tel: 089/ 233-66066, michaela.otter@muenchen.de
Bayan Devrim Uygun, Tel: 089/ 233-34268, d.uygun@muenchen.de

Hastalar için olan okulda sosyal hizmet
Okul sosyal hizmeti öğrenciler, onların ebeveynleri ve okulun eğitim elemenları içindir. Bir
klinikte yatma durumunda, bizim için öğrenim şansının ve okul kariyerinin korunması
önemlidir.
Biz kendimizi hastalar için olan okulun ziyaret edilmesi sırasında süreç refakatçısı olarak
görmekteyiz ve bu çerçevede danışma hizmeti sunmaktayız.
Bir çocuğun kliniği terketmesi durumunda, memleketinin okulunu tekrar ziyaret edebilmesi
için, biz onun tekrar uyum sağlama süreciyle ilgileniyoruz. Bu sırada okul sosyal hizmeti bu
süreç dahilinde koordinasyon ve danışma görevlerini üstlenir ve bireysel ihtiyaca yönelik
yapılandırılmış sunularda bulunur.
Biz ayrıca projeler ve geziler sunmaktayız.
İlgili kişi:
Bayan Sarah Cochet-Weinandt, Tel: 089/ 3068 2733, sarah.cochet-weinandt@bib-ev.org

Okul sosyal hizmeti Eyalet Basşkenti Münih Sosyal Daire Şubesi tarafından
desteklenmektedir.
Biz BiB-Bürosunda Almanca ve İngilizce konuşuyoruz.
Bir tercümana ihtiyacınızın olması durumunda, bizi önceden haberdar ediniz. Biz zamanında
birisini organize etmeye çalışacağız. Kalpten teşekkürler!

