
Danışmanlık ve rehabilitasyon 
Aralarında kendi yaşam öykülerinden 
örnekler veren yaklaşık 60 kişilik uzman 
ekibiyle, Avrupa’nın en büyük ve çok yönlü 
rehabilitasyon merkezleri arasında 
gösterilen blista’nın rehabilitasyon 
bölümü (RES) aşağıdaki eğitim ve 
danışmanlık hizmetlerini sunuyor. 
• Görme yetisini kaybeden çocuklara 

destek 
• Az görenler için danışmanlık ve daha 

iyi görmeyi destekleyen aletlerin 
tesbiti ve bu bağlamda yapılan öneriler  

• Dış alanlarda ve trafikte bağımsız 
hareket etme eğitimi 

• Günlük yaşamda ve mesleki alanda 
gerekli yetilerin gelişimi 

• Bilgisayar kullanımı ve elektronik 
ekipmanlar 

• Eğitim ve mesleğe (yeniden) giriş 
• Körlere yönelik temel rehabilitasyon  
• Yaşlılara yönelik danışmanlık 
• Psikolojik danışmanlık ve destek 

Farklı materiyaller ve Kaynaklar 
blista, Almanca konuşulan ülkelerde 
faliyet gösteren, körlere ve görme 
engellilere yönelik hazırlanan kaynaklar 
bağlamında yelpazesi en geniş kuruluşlar 
arasında yer alıyor. 
• 7’den 70’e herkese hitap eden braille 

yazılı ve dokunsal literatür, DAISY 

formatında sesli kitaplar ve dergiler  
• Braille baskı hizmetleri  
• Dahil edici eğitim derslerine uygun 

materiyaller  
• Dokunsal kitaplar, haritalar ve maketler 
• Engelsiz iletişim 
• Yakın ve kolay ulaşılabilir sesli 

kütüphane  

Bağış ve Maddi Yardım 
Verdiğimiz hizmetlerin çoğu kısmi olarak, 
bazıları ise tamamiyle bağışlar sayesinde 
sağlanmaktadır. O nedenle sizlerin de 
maddi bağış yapmanız bizi mutlu kılar. 

Size de gereken desteği vermekten 
mutluluk duyarız! 
Ek bilgi için bize her zaman ulaşabilirsiniz. 
Öğrenciler, veliler ve meslek eğitimi 
görenler için tanışma günleri ve seviye 
testlerinin gerçekleştirildiği haftalar 
düzenliyoruz. Bireysel olarak da 
memnuniyetle danışmanlık hizmetimizden 
faydalanabilirsiniz. 
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Görme engelli ya da 
kör, ne yapmalı? 
 
 

blista doğru adresiniz! 
 
 

Almanya genelindeki görme engelli ve 
körlere yönelik yeterlilik merkezi 
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Görme engelli ya da kör, ne yapmalı? 

7’den 70’e herkese yönelik çeşitli hizmetlerimiz 
mevcuttur. Bizimle irtibata geçiniz! 
blista Almanya çapında faliyet gösteren körler ve görme engellilere yönelik yeterlilik 
merkezi olmanın yanısıra herkese açık ve hayat dolu eğitim ve buluşma yeridir. Blista 
demek yüksek düzeyde her bireyin gereksinimlerine, potansiyeline ve ilgi alanlarına 
uygun desteğin verilmesi  demektir. 
Hizmetlerimizle çocukların ve gençlerin yanısıra meslek sahibi kişilere, yaşlılara, onların 
ailelerine ve arkadaşlarına sesleniyoruz. Ayrıca dahil edici okullara, işverenlere, şehir 
belediyelerine ve ilgili siyasetçilere önerilerde bulunmaktayız: Görsel bir dünyada 
bariyerleri yok ediyoruz. 

Okul, eğitim ve meslek 
Carl-Strehl-Schule bünyesinde üniversiteye kadar devam eden lise eğitimi ve mesleki 
eğitim, , piyasada geçerli olan bilişim eğitimleri, iş piyasasına entegrasyon bağlamında 
yaşanan mesleki zorluklar ve günlük yaşamın getirdiği zorluklarda somut destek 
verilmektedir. 

Çeşitli dersler için gerekli kitaplar ve materiyaller 
Matematik, fen bilimleri, coğrafya, müzik, sanat dersi... – danışmanlık hizmetlerimizle, 
bireysel destek ve eşit şartlarda eğitim görmelerini kolaylaştırmayı hedefleyen bariyersiz 
özel materiyallerimizle kör ve görme engelli öğrencilerin, onların velilerinin ve 
eğitmenlerinin yanındayız.  

Gönlünüzce okuyabilmeniz ve dinleyebilmeniz için 
Uzmanlık kitaplarından dokunsal resim kitaplarına, Harry Potter’dan her yaşa uygun 
sesli dergilere: 10 binden fazla  braille ve 40 binden fazla sesli kitap sizleri bekliyor. 
Alman körler kütüphanesi (DBB) 50 binden fazla braille ve sesli kitabı üyelerine ücretsiz 
olarak ödünç veriyor. 

Herkes için bariyersiz bilgiye ulaşım 
Kuruluşlar, belediyeler, müzeler ve şirketler için dokunabilir haritalar ve maketlerin 
yanısıra braille gibi detaylı hizmetler vermekteyiz.

 

Carl-Strehl-Schule 

blista’da doğru adrestesiniz! 
blista’da ders sınıfları küçüktür ve her 
birey ihtiyaç duyduğu desteği almaktadır. 
Bizim için eğitimde çeşitlilik demek, okul, 
öğrenim ve kalifiye olanaklarını geniş 
tutmak demektir: 
• Üniversiteye hazırlayan toplam  

9 yıllık genel lise 
• Üniversiteye hazırlayan toplam  

9 yıllık ekonomi ağırlıklı lise 
• 3 yıllık ekonomi ağırlıklı yüksek okul 
• 2 yıllık sağlık ve sosyal ağırlıklı yüksek 

okul  
• Pratiğe dayalı bilişim eğitimi  

Yaşam ve boş vakitler 
• Okul merkezli değil, şehirin 4 yanına 

yayılan yatılı kalma olanakları 
• Marburg şehrinin merkezinde 

bulunan dairelerde arkadaşlarınızla 
birarada yaşama olanakları 

• Çeşitli derneklerle kapsayıcı 
işbirlikleri 
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