FACT SHEET
Das LVR-Inklusionsamt
LVR-entegrasyon ofsi
danışmanlık ve eşlik eden bir hizmet
kurumudur.

Görev
Ren bölge entegrayson ofisi ağır engelli ve
aynı düzeydeki olan insanlara meslek
katılımları sosyal yasa üçüncü bölümü SGB
IX göre sağlamaktadır.
Kendisini bu kişilerin ve işverenlerin
danışmanı olarak görür ve aynı zamanda
işalanlarını savunmaktadır.
5 Bölüm
I. 53.10 refakat eden yardımlar, işten
çıkarılmaya karşı koruma
II. 53.20 teknik danışma merkezi

III. 53.30 içerme refakatı, içerme firmaları
IV. 53.40 telâfi edici vergi, kurumsal
yardım, bütçe
V. 53.50 Seminerler, halkla ilişkiler,
inceleme tasarılar

Iş hayatındaki ağır engelli insalar için 37
uzman ajansları mevcuttur.
Kuzey ren vestfalyadaki görev kısımları
belediyelerden sorumludurlar. Bu 37 uzman
ajansları isverenlere engelı isçilerinin
sakatlık derecelerine göre uygun
degisiklikler yapabilmeleleri için finansal
yardım etmektedır.Aynı zamanda özel fesih
hakkında dinlenmelere bakar.
Ren bölgesi entegrasyon ofisi ile uzman
ajansların arasındaki görev paylaşması
tüzük ile kararnamede yazılıdır.
Uzman ajanslarına görevlerini tamamlamak
için Landschaftsversammlung Rheinland
tarafından yıllık telâfi edici vergiden araç
verilir.

Genel Hizmetler

I. Telâfi edici ve amaca bağlı özel vergi
Telâfi edici vergisi işverenleri, engeli insanları
yanında çalıştırmaya tesfik etmektedir ve yanı
sırada yanında engeli insanları çalıştıran
firmalarin bu iş ilişkisinden dolayı çıkan maliyeti
karsılamaktadır.
Özel ve kamu işverenlerinin yılık ortalama
isyeri sayıs, 20 veya daha fazla ise, bu mevcut
olan isyerlerinin 5% ağır engelli iscilere
verilmesi lazım .
Bu zorunlu kota tutulmadığı zaman, işveren
tarafından aylık 125, 220 yada 320 Euro
arasında dereceli telâfi edici vergi ödemeye
mecbur kalır. LVR-entegrasyon ofisi 2019
senesinde 89 Mio. euro telafi vergisi almıştır.

II. Danışma ve eşlik
Ren bölge entegrasyon ofisi kendi uzman
ajansları ile beraber kapsamlı danışma ve eşlik
teklifleri etmekdedir.
Teknik danışmanlık merkezi – önemli
hizmetçidir
Teknik danismanlık hizmetin 11 mühendisi
bölgesel calısmaktadır aynı zamanda uzman
ajanslarla beraber el ele çalışırlar . Temel
odakları çalışma yerinin teknik donatımını
saglamak ve düzenlemektir. Mühendislerin iste
agırlk merkezleri, bedensel engelli insanlarının
çalışma yeri ve çalsma şartları hakkinda rapor
vermektir (75%), ardindan duyma ve görme
engelliler icin çalismaktadırlar. Müvekkilin 13%
işitme ile 5% bilişsel engellidir. Senede teknik
danışmanlık merkezi yaklaşık 1040 iş yerini
ziyaret edip 1790 rapor vermistir. Bunun
arasında
1100
isyerinin
sorunları
çözümlenmistir.
Uzman danısmanlık inklusion için meslek
ve ticari odalarda mevcuttur
LVR-entegrasyon ofisi, meslek ve bazı sanayi
ve ziraat odalarla ren NRW bölgesinde
olanlarla iletişim kurar.
Uzman danışmanlar her yıl 1000 işverenle
iletişime geçerler.
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Entegrasyon Hizmetleri (IFD)
IFD, işyerinde sorular ve zorluklar olması
durumunda bilgi, tavsiye ve destek sağlayan
danışma merkezleridir. Amacı, engelli kişilerin
genel işgücü piyasasında kalıcı olarak
çalışabilmesidir.
IFD, tavsiyelerde bulunurken, (agir) engelli
çalışanların
ihtiyaçlarını
ve
işverenin
operasyonel
gereksinimlerini
dikkate
almaktadir.
LVR-entegrasyon ofisi adına 250 den fazla
uzman çalışmaktadır. IFD, her yıl 12.000 den
fazla ağır engelli insana ve onların
işverenlerine danışmanlık ve destek sağlar.
Içerme projesi için iş danışmanlığı (FAF)
İş ve şirket projeleri için uzman tavsiyesi (FAF
gGmbH) LVR-entegrasyon adına 2011 yılından
beri entegrasyon projelerinde tavsiyelerde
bulunur.

III. Seminerler, halkla ilişkiler, inceleme
tasarılar
Seminerler
LVR- entegrasyon ofısı sundugu kurs
programın icinde agır engelli kişilerin istihdamı
hakkında
seminerler
veriyor
ayrıca
bilgilendirme etkinlikleri yapıyor , bunlar
mütevellileri, temsilcileri, iş ve personel
konseylerini kapsıyor.

Her yıl 150 den fazla ileri eğitim etkinliği
düzenlenir ve 2.000 den fazla katılımcı yer alır.
E-öğrenme formatları ve başka seminerler de
hazırlık aşamasındadır daha.
Halkla ilişkiler
LVR-entegrasyon ofisi her yıl “Zukunft
Personal”, “RehaCare” ve “A + A” ticaret
fuarlarında bir standı vardır.
Buna ek olarak, LVR-entegrasyon düzenli
olarak broşürler, raporlar, kılavuzlar ve çalışma
kitapları yayınlamaktadir. "Behinderte im Beruf"
dergisi, bölgesel ek "ZB Rheinland" ile yılda
dört kez yayınlanmaktadır. LVR-entegrasyon
ofisi, LVR web sitesinde sürekli güncellenen bir
açılış sayfası düzenlemistir:
www.inklusionsamt.lvr.de

IV. Kapsayıcı işletmelerin tanıtımı sosyal yetkiye sahip şirketler
Kapsayıcı şirketler, genel işgücü piyasasında
yer alan ve normal ekonomik faaliyetlerine ek
olarak özel bir sosyal yetkiye sahip olan ticari
işletmelerdir. Bu sosyal misyon, özellikle işgücü
piyasasında dezavantajlı durumda olan ağır
engelli kişilerin işe alınması, kalifikasyonu ve
yerleştirilmesinden oluşur.
Kapsayıcı şirketler, özellikle işyerlerinde 30%
ile 50% ye kadar ağır engelli kişileri yanında
çalıstırmaktadır.
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V. Çalışma hayatında eşlik eden
yardım - Kaynaştırma Ofisinin
merkezi destek hizmeti
Eşlik eden yardımın hizmetleri, LVRentegrasyon ofisi ve yerel uzman ofisler
tarafından sağlanır.
LVR- entegrasyon ofisi, özellikle işverenlere
eşit statüdeki ağır engelliler ve engelliler için
yeni, ek eğitim ve işler yaratmaları için mali
yardımdan ve ayrıca işverenin tesislerinin bir
parçası olmayan engelli dostu tasarımından
sorumludur. Yerel uzman ofisler, halihazırda
mevcut olan bireysel iş yerlerinin engelli dostu
tasarımı ve araç sübvansiyonları için
işverenlere mali yardımdan sorumludur.
2019 da tam 112 yeni işyeri yaratıldı. Her yeni
istihdam ilişkisi ortalama 7.333 Euro ile
finanse edildi. Mevcut, engelliliğe bağlı ve
operasyonel olarak tehlike altındaki iş ilişkileri
güvence altına alınmıştır.
İşverenler ayrıca, ağır engelli kişinin istihdamı
ek harcama ile ilişkili ise mali tazminat
alabilirler, örneğin LVR- entegrayson ofisi bir
istihdam güvencesi ödeneği (BSZ) veya kişisel
destek (PU) vere biliyor.

VI. İşten çıkarılmaya karşı koruma Ağır engelliler için özel koruma
Ağır engelli bir kişinin isyeri ilişkisinin sona
ermesi, LVR- entegrasyon ofisinin önceden
onayını gerektirir. İş ilişkisinin sona ermesine
rıza başvurusu ile başlatılan işten çıkarılma
koruma prosedürü, işi sürdürmek için tüm
olasılıkları tüketmeyi amaçlamaktadır.

Olagan
Sonlandirma
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Sonlandirma
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2019
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VII. KAoA-STAR / Budget für Arbeit –
Okul iş dünyasıyla buluşuyor

KAoA-STAR
"Bağlantısız mezuniyet yok" (KAoA) devlet
girişiminin ayrılmaz bir parçasıdır.
LVR-entegrasyon
adına,
IFD
okuldan
profesyonel hayata geçişte özel eğitim ihtiyacı
olan gençleri destekler. STAR konsepti, 4
modül potansiyel analizi, profesyonel saha
araştırması, staj ve ebeveynlerle birlikte
çalışmadan oluşan modüler bir profesyonel
oryantasyon sistemi içerir. Modüller, her
öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını dikkate alır.
LVR-Budget für Arbeit – Aktion Inklusion
LVR-Budget für Arbeit - Aktion Inklusion”,
işverenler ve engelliler için tek bir kaynaktan
genel işgücü piyasasında çalışmaya ve
eğitime geçişi desteklemek için yasal ve
gönüllü hizmetler sağlar. Önceki “LVR iş
bütçesi” nin olumlu deneyimine dayanarak,
federal katılım yasası tarafından
kapsanmayan mevcut boşluklar gönüllü
yardımlarla kapatılır.
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VIII. Önleme / BEM - çalışanların
sağlığına dikkat etmek
Önleme prosedürleri
Tüm işverenler yasal olarak önleyici tedbirler
almakla yükümlüdür. Ağır engelli kişilerin
istihdam ilişkilerini tehlikeye atabilecek zorluklar
ortaya çıkarsa, erken aşamada ağır engellilerin
temsilcilerini, iş veya personel konseyini ve dahil
etme ofisini aramalıdırlar.
Tüm önleyici tedbirler iş kaybını önlemeye
yöneliktir. Ren bölgesinde yerel uzman ofisler,
önleme sürecinde destek sağlar.
Operasyonel entegrasyon yönetimi
İşverenler, son 12 ay içinde 6 haftadan fazla
çalışamayan çalışanlar için yasal olarak bir
şirket entegrasyon yönetimi (BEM) yürütmekle
yükümlüdür. BEM prosedürü ciddi şekilde
engelli veya eşdeğer bir çalışanı etkiliyorsa,
işveren yerel uzman ofislerinden destek alabilir.
Her yıl ren bölgesinde uzman ofislere 200 den
fazla BEM vakası getiriliyor.
LVR-entegrasyon ofısı, konseptleri ve BEM
primi ile BEM'in uygulanması için her yıl beş
işverene ödül veriyor.

IX. Araştırma ve model projelerDaima güncel
LVR-entegrasyon ofisi, ağır engellilerin
çalışma hayatına katılımları alanında
araştırma ve model projeleri destekliyor.
Güncel proje örnekleri:
• Otomotiv endüstrisinde ağır engelli
çalışanlar için bir işyerinin yeniden
tasarlanması - insan-robot işbirliği
• Kapsayıcı
Eğitim
Enstitüsü
NRW
tarafından eğitim uzmanlarının eğitimi
• Katmanlı üretim süreçlerinde uzman - 3D
süreçlerinde
yeterlilik
için
baskı
entegrasyon önlemleri
• Kapsayıcı işyerleri "Yeni Nesil" - engelli
insanların insan-robot işbirliği yoluyla
işgücü piyasasına katılımı
• Rheinland'da ciddi engelli gençler için
mesleki eğitim (eğitim) dahil
• Görme bozukluklarını telafi etmek için özel
kamera sistemlerinin modüler kullanımı
• Edinilen beyin hasarından sonra iş
başında olan insanlar

LVR-entegrasyon ofisi
Iletisim:
Leitung - Christoph Beyer: christoph.beyer@lvr.de
Stabsstelle - Fiona Ries: fiona.ries@lvr.de
Vorzimmer - Petra Bläser: petra.blaeser@lvr.de

LVR-Inklusionsamt
Deutzer Freiheit 77-79
50679 Köln

Tel. 0221 809 5300
www.inklusionsamt.lvr.de

Yillik Rapor:
https://publi.lvr.de/publi/PDF/874-20182019_LVR_Jahresbericht_ba.pdf
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