Danışmanlarınız ···
"Becerili desteğin bulunması
			
şansa ve tesadüfe
		
bırakılmamalıdır"
VK KiJu Ekibi
Wilhelm-Wolff-Straße 38
13156 Berlin
Tel: 030 / 398 998-70
Faks: 030 / 398 998-75

Biz ···

E-posta: vk-kiju@bjoern-schulz-stiftung.de

Bakım, sosyal pedagoji, rehabilitasyon ve Case
Management ek kalifikasyonlu sosyal iş alanlarının
uzmanlarından oluşan bir disiplinler arası ekip.
Kuruluşların destekleriyle ve Berlin genelinde
çalışıyoruz.

		 bunalım durumundaki
çocuklar ve gençler için
bir bakım organizasyonuyuz

VK KiJu Ekibi

Bize giden yol

Rudower Str. 48

Uyum desteğinde tanıdığınız hekimler ve
danışmanlar veya bakım merkezlerinin danışmanları
ile teklifimiz hakkında görüşün ve bizimle iletişime
geçmeleri için ricada bulunun.
Profesyonel danışmanlarınız bir form doldurarak VK
KiJu dairesine bir geçiş organize edecektir.
Güvendiğiniz danışmanlarınızla görüştükten sonra VK
KiJu‘ya dair henüz sorularınız varsa, doğrudan
bizimle de iletişime geçebilirsiniz.

Tel: 030 / 459 329 95

12351 Berlin
Faks: 030 / 983 567 93
E-posta: kontakt-vkkiju@kghaus.de

Bakıma muhtaç, yoğun ilgilenilmesi çocuklarla,
gençlerle ve genç yetişkinlerle bir yaşamdaki
ek mücadeleler, aile yaşantısını tamamen
alt üst edebilir.

"Bir şeyler yolunda gitmediğinde
bakımın stabilizasyonu için
sizinle birlikte bir çözüm bulmaya hazırız."

VK KiJu Ekibi
Stadtrandstraße 555-561
13589 Berlin
Tel: 030 / 370 227-466
Faks: 030 / 370 227-464
E-posta: vk-kiju@traglinge-ev.de
Tasarım: www.dagmarpuzberg.de

VK KiJu'yu destekleyenler:

VK KiJu'nun refakat ettikleri ···
Çocuklar, gençler ve aile ortamında yaşayan
27. yaşına kadar genç yetişkinler
•
Mevcut bakıma muhtaç olanlar veya kompleks
bakım görevlerinin koordinasyonunu acil olarak
gerektiren bakım muhtaçlığı „tehlikesi“
bulunanlar,
•
Çeşitli, profesyonel yardım gerekliliği
•
Çocukların sağlık, bakım ve terapötik bakımdan
ilgilenilmesini olumsuz etkileyen ekstrem stres ve
bunalım durumları

VK KiJu'nun destekledikleri ···
•
•
•
•
•

Özel bir bakım ağıyla bağlantı kurmak
Mevcut ağı stabilize etmek
Gerekli yardımcı sistemlere bağlantı oluşturmak
Yükü azaltıcı yardımlar sağlamak
Sosyal güvenlik hukuku konularını desteklemek

"Becerili desteğin bulunması
			
şansa ve tesadüfe
		
bırakılmamalıdır"

VK KiJu Ekibi – Ek bir teklif
Biz
···
Çocuğunuzun
bakımı bir destek ağına ihtiyacı vardır,
örneğin
refakat
eden birrehabilitasyon
bakım hizmeti,
Bakım,
sosyal
pedagoji,
veterapist,
Case
bakım
hizmetleri
vs.
Management ek kalifikasyonlu sosyal iş alanlarının
Odak noktasında
yaşamın
korunmasın,
uzmanlarından
oluşan
bir disiplinler
arasıiyileşme
ekip. ve
terapiler
bulunmaktadır.
Bakım
zaman,
personel
ve
Kuruluşların destekleriyle ve Berlin genelinde
kaynak
bakımından
yoğundur.
Birçok
soru,
tıbbi
ve
çalışıyoruz.
yoğun bakımsal konu alanlarında bulunmaktadır ve
yardım ihtiyacını değerlendirebilmek için tecrübe
gerektirmektedir.
Bize
giden yol
Berlin, kapsamlı bir destek sistemi sunmaktadır.
Ancakdesteğinde
çocuğunuzun
bakımı çok
özel bilgiler
gerektiUyum
tanıdığınız
hekimler
ve
riyorsa,
standart
yardım
yapılarına
VK
KiJu
ek
olarak
danışmanlar veya bakım merkezlerinin danışmanları
dahil
edilebilir.
ile teklifimiz hakkında görüşün ve bizimle iletişime
geçmeleri için ricada bulunun.
Örneğin: danışmanlarınız bir form doldurarak VK
Profesyonel
• dairesine
Çocuğunuzun
sağlık
durumuedecektir.
veya aile duruKiJu
bir geçiş
organize
munuz
değişmişse
Güvendiğiniz danışmanlarınızla görüştükten sonra VK
•
Yardımlar
ortadan
kalkmışvarsa,
veya doğrudan
yeni ihtiyaç
KiJu‘ya
dair henüz
sorularınız
doğmuşsa
bizimle de iletişime geçebilirsiniz.
•
Anaokuluna ve okula gitme tehlike altındaysa
•
Bakımın düzenlenmesi gerekiyorsa
•
Çocuk ve genç tıbbından yetişkin tıbbına
geçilmesi gerekiyorsa

Örnek proje olarak VK Kiju
Berlin Eyalet Hükümeti, VK KiJu ile birlikte, y oğun
bakım gerektiren çocuklara, gençlere ve genç
yetişkinlere sahip aileler için, bir örnek proje
çerçevesinde özel bakım koordinasyonu s unmaktadır.
VK KiJu‘nun amacı, Gençlik Hizmetleri Dairesi‘nin
(Çocuk ve gençlerin uyum desteği uzmanlık alanı ) ve
bakım destek noktalarının mevcut tekliflerini ikincil
olarak bütünlemektir. Bu, VK KiJu‘nun ancak diğer
tekliflerden faydalanıldıktan sonra faaliyete geçtiği
ve ardından tekrar diğer tekliflere aracılık yaptığı
anlamına gelmektedir.

Örnek projeye dair daha fazla bilgi
MenschenKind –
Kronik hastalıklara sahip ve
bakıma muhtaç coçukların bakım dairesi
Karl-Marx-Allee 66, 10243 Berlin
Tel: 030 / 234 58 00 00
www.menschenkind-berlin.de
Sosyal hizmet kuruluşu: Humanistischer Verband
Berlin-Brandenburg KdöR
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