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Lebenshilfe 
Hamm e. V.

Atölye AlAnlArı

Atölyeye alınım süreci içerisinde, yetenek analizi ve 
yeterlilik testi yardımıyla, kişiye özel ve eğitici uyum 
planları hayata geçirilecektir.

Meslekî öğretim dalında, 9 meslek üzerinden kişiye 
özel eğitim ve gelişim hizmeti sunmaktayız. Bu alanda, 
atölyemizdeki çalışma mekânının talep ettiği özellikler 
ve genel olarak meslek ve iş sahasının taleplerini göz 
önünde bulundurmaktayız.

Uyum alanımız, ilgili ve durumu elverişli olan engelli 
insanlarımıza, atölyemizde hangi dalda bulunurlarsa 
bulunsunlar, iş kurumlarına geçiş sürecinde yardımcı 
olacaktır. Bu nedenle, kisiye özel yeterlilik ölçüsü ve staj 
olanağı sunuyoruz. Ek olarak bölgemizde, işletmeye 
entegre edilmiş dışarıda çalışma olanakları mevcut-
tur. Herhangi bir aracılık konsunda ise kurumumuz, 
bölgedeki Integrationsfachdienst ile ortak çalışma 
yürütmektedir

Gerçek değer taşıyan işçilik: 
İnsanlar için kıymetli – 
Endüstri ve Ticaret alanında 
değer kazanımı

Mekanlar ve iletişim

Ana Atölye
Tom-Mutters-Weg 2
59063 Hamm
Tel. 0 23 81 585 - 115

Sube Atölye
Grünstr. 145
59063 Hamm
Tel. 0 23 81 585 - 260

Endüstriyel Hizmetler
Rastenburger Str. 3
59065 Hamm
Tel. 0 23 81 98 76 99 - 0

Yeterlik ve Eğitim Merkezi
Tom-Mutters-Weg 7
59063 Hamm
Tel. 0 23 81 585 - 930

Tom-Mutters-Weg 2 
59063 Hamm

Telefon 0 23 81 585 - 0
Telefax 0 23 81 585 - 123
E-Mail info@lebenshilfe-hamm.de
Internet  www. lebenshilfe-hamm.de

Atölye – 
dıe WerkstAtt



 

Atölye 

İnsanlar için

Lebenshilfe Hamm’a bağlı olan atölyemiz, engelli 
vatandaşlarımıza yönelik kurulmuş ve § 142 SGB IX 
gereğince tanınmış bir kurumdur.

Atölyemiz, engelli insanların iş hayatına katılımını 
sağlamayı hedeflemekle birlikte; zorluklar ve engellilik 
derecesi nedeniyle çalışma sahasında bulunamayan 
insanları tekrar iş sahasına kazandırmayı amaçlamaktadır. 
Kurumumuz, sosyal ve meslekî rehabilitasyon merkezidir.

1962 yılında kurulan Lebenshilfe Hamm e. V. kuru-
munun, 1979 yılındaki açılışı baz alındığı vakit, 150 
kişilik kapasitesi olduğunu görürüz. Fakat günümüzde, 
bu sayıyı 4 ayrı mekânda olmak üzere, 661’e taşımış 
bulunuyoruz.

Kuruluşumuzda aktif olan engelli insanlarımızın bakım 
ve teşviki; el işçiliği, pedagoji ve bakım alanında eğitim 
almış görevlilerimiz tarafından meydana gelmektedir.

Endüstri ve Ticaret alanındaki ortaklığımız

On yıllardan beri sipariş aldığımız iş kurumlar; küçük, orta 
ve büyük işletmelerdir. Hizmet verdiğimiz dallar arasında 
şunlar vardır:

•	 Paketleme ve ayıklama 
 (Kendi evinizde yapabilme seçeneği) 
 - Değişik paketleme yöntemleri

•	 Elektro ve Ampulmontajı

•	 Demir işçiliği 
 - Frezeleme, delme, diş kesme, testere kesimi

•	 Marangozhâne 
 - Kesim, köşe yontma, küçük mobilya

•	 Çamaşırhâne

•	 Bahçe ve doğa bakımı
 - Ağaç ve çalı kesimi, çim ve çiçek bakımı

Daha çok sipariş alabilmemiz açısından, her atölye mer-
kezimizde bir depomuz ve araç park alanımız mevcuttur.

İnsanlar için

•	 Eğitim	ve	gelişim

•	 Katılım

•	 Uyum/Entegrasyon

Endüstri ve Ticaret alanındaki 
partnerliğimiz nedeniyle

•	 Üretim

•	 Hizmet

»Bize danışın!  Sizin Lebenshilfe   
       Hamm e. V.  kurumunuz.«


