Sozialverband Deutschland
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Avantajlarınız
 “Soziales im Blick” adlı birlik gazetemiz










aracılığıyla, sizi düzenli olarak sosyo-politik
gelişmeler hakkında bilgilendiriyor ve birlik
hayatımız hakkındaki haberleri bildiriyoruz.
SoVD üyelik kartınız sayesinde indirimlerden,
indirimli giriş fiyatlarından ve dilerseniz sayısız
sigorta indirimlerden faydalanabilirsiniz.
Üyeler için cazip seminer teklifleri ve uygun
fiyatlı ileri eğitim kursları
Geziler, konferanslar, sosyal etkinlikler
Aktif katılım ve karar süreçlerinde şekillendirmeye yardımcı olma fırsatı
SoVD devreye girmese, ilgili kurumlarca
ödenmeyecek olan milyonlarca Euro’yu her yıl
üyelerimiz adına kazanıyoruz.
SoVD üyesi olarak esasen hangi haklara sahip
olduğunuzu öğreniyorsunuz. Ayrıca, bu hakların
nasıl elde edileceğini bilen uzmanlar yanınızda
yer alıyor.

Sizin için mücadele
ediyoruz!
Sosyal. Adil. İçerici.

Üyelik aidatınız
Tek başınıza, eşinizle birlikte veya aile SoVD üyesi
olarak sayısız avantajdan faydalanabilirsiniz.
Tek kişilik üyelik:
Çift olarak üyelik:
Aile üyeliği:

6,90 Euro/Ay
10,40 Euro/Ay
11,50 Euro/Ay

Künye
Sozialverband Deutschland
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Erkrather Str. 343
40231 Düsseldorf
Tel. 0211 386030
Fax. 0211 382175
info@sovd-nrw.de
www.sovd-nrw.de
SoVD NRW yi burada da bulabilirsiniz

Siyasetten sizin adınıza taleplerde bulunuyor ve şu konulara ilişkin sorularda devreye
giriyoruz
 Engellilik ve dezavantaj telafisi
 Emeklilik ve maluliyet aylığı
 Yasal sağlık ve bakım sigortası
 Meslek hastalığı ve iş kazası
 Devlet tarafından ödenen tazminatlar
 Tıbbi ve mesleki rehabilitasyon
 İşsizlik sigortası
 Hartz 4, sosyal yardım ve asgari geçim

yardımı

Hakkınızı almanıza yardım
ediyoruz

Şu durumlarda başvuracağınız
en doğru adres biziz...


SoVD NRW e.V. sosyal birliği, üyelerini destekleyen
ve danışmanlık hizmeti sunan modern bir hizmet
birliğidir.
Üyelerimizin menfaatlerini siyasi alanda da temsil
ediyor ve engelli, yaşlı, bakıma muhtaç ve ekonomik
açıdan zayıf insanlar için çaba harcıyoruz.
Bakım, engelsiz konut inşaatı ve okullarda eşit eğitim
hakkı gibi konularda Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti
siyasetinden taleplerde bulunuyor ve eleştirel
görüşlerimizle açık bir şekilde ilgililer lehine duruş
sergiliyoruz.
Federal düzeyde de SoVD bugüne kadar çok şey
başardı. Birçok siyasi karar (asgari ücret getirilmesi,
yasal sağlık sigortasının eşitlikçi finansmanına geri
dönülmesi, emeklilikte geliştirme) Almanya çapında
faaliyetini sürdüren SoVD’nin taleplerinin bir sonucudur.








Daha yüksek bir engellilik derecesi hakkınız
reddedildiyse
Emeklilik sandığınız, tarafınıza engelli aylığı
bağlanmasını veya rehabilitasyon önlemlerini
reddetmişse
Sağlık sigortanız ilaç veya tedaviler için oluşan
masrafları karşılamak istemiyorsa
Daha yüksek bir bakım derecesi almak istiyorsanız
İş ve İşçi Bulma Kurumu ile örneğin konut
masrafları konusunda sorun yaşıyorsanız
Bir iş kazası geçirmiş veya bir meslek hastalığından
muzdaripseniz
Üyeliğe giriş beyannamesini indir

SoVD NRW üyesi olmaya
değer…
…çünkü üye olarak Kuzey Ren Vestfalya çapında
19 SoVD şubesinde ücretsiz olarak uzman görüşü
alabilirsiniz
…çünkü başvuru ve kararlara itirazlarla uğraşmak
durumunda kalmazsınız - bunları sizin yerinize biz
üstleniyoruz!
…çünkü üyelik her hukuksal yardım sigortasından
daha ucuzdur ve hukuksal yardım sigortaları ancak,
meselenizin sosyal mahkemeler nezdinde dava raddesine geldiğinde devreye girer - bizler size itiraz
sürecinde bile yardımcı oluyoruz!
…çünkü hukukçularımız işinin ehlidir ve nelerin
önemli olduğunu bilirler - her yıl üyelerimiz adına
mücadele ederek milyonlarca Euro kazandırıyoruz!
…çünkü tüm işlemlerin yarısından fazlasında, sosyal
mahkemelerde dava açılmasına gerek kalmadan,
hızlı ve kolay bir şekilde size yardımcı olabiliyoruz.

