Arrenberg
destek merkezi

Biz çocukların, gençlerin ve ergin insanların şahsen karar verdikleri gibi, serbest ve sosyal yetkili olmalarını teşvik ediyoruz. Biz engelli ve ya kronik hasta insanlara, kendi istedikleri gibi yaşayabilmeleri
Behindert – na und? e.V. tesvik, eslik, yard m, kars lasmak.
için yardım ediyoruz.

Destek merkezi
Çocuk ve gençlerin topluma uyumununu biran önce sağlanması gerekmektedir. Bu durum özellikle yavaş gelişen çocuklar ile engelli çocuklarda
diğer çocuklara göre hayata zor bir başlangıçtan dolayı büyük önem arz
etmektedir.
Arrenberg destek merkezinde yavaş gelişen yada engelli çocuklar ile
bunların ailelerine verilen bütün yardımlar bir çatı altında toplanmıştır.
Kişisel talepler ile önceden koordine edilerek belirlenmiş hakkınız olan
ihtiyaçlarınız için en kısa yoldan yardım ve hızlı destek garantisi.

Ac l s saatleri
Bizi arayıp ya bir randevu alın yada açık olduğumuz saatlerde bağlayıcılığı
olmayan bir ziyaret edin:
Destek merkezi sorumlu kuruluşu: Behindert – na und? e.V.
Adres: Simonsstraße 34 - 36, 42117 Wuppertal
Telefon: 0202. 870 23 100
Açılış saatleri: Haftaiçi 9 - 13 arası,
ek olarak Salı ve Perşembe günleri sat 16´a kadar
Güncel bilgiler ve sunduğumuz hizmetler için bize aşağıdaki adresten
ulaşabilirsiniz: www.behindertnaund.de

Interdisziplinären
Frühförderstelle

Dan sma merkezi
İrtibat Görevlisi
Barbara Kratz. Dipl.-Heilpädagogin,
Sistemik aile terapisti

Bizler Danışma merkezi yavaş gelişen ve engelli
çocukların ailelerine ortam sunup onların istekleri
için zaman ayırıyoruz.

Telefon 0202. 870 23 102
b.kratz@behindertnaund.de

Bizim için size bu yolda kişiye özel danışmanlık etmek ve
refekatçılık hizmeti vermek önemlidir. Bu engelli çocuklar
için bakım yardımı danışmanlığınıda kapsamaktadır.

Çocuğunuzun gelişimi konusunda endişeniz varsa size
yardım ediyoruz. Çünkü çocuğunuzun davranışları, dili,
algılaması ve konsantrasyon yeteneği dikkat çekiyor yada
çocuğunuz çekingen,korkak veya saldırgan olabilir. Çünkü
çocuğunuz zihinsel yada bedensel engellidir. Belki de
öğrenme için daha çok zamana ihtiyaci vardır.
Bizim Interdisziplinären Frühförderstelle‘de anne ve babalar
çocukları için tek elden ve en uygun hizmetleri bulacaklardır.
Teşhisten kişiye özel destege kadarki alanı kapsamaktadır.

İrtibat Görevlisi
Sabine Zapf, Dipl.-Heilpädagogin
Telefon 0202. 870 23 100
s.zapf@behindertnaund.de

Anaokulu ve
okuel bk c lar
İrtibat Görevlisi
Ulrike Gehrken, Heilpädagogin
Telefon 0202. 870 23 113
u.gehrken@behindertnaund.de

Bos zaman
Bizler çocuklarınıza kişisel olarak ana okulu yada okul
hayatlarında, hangi okul olmasına bakılmaksızın ilkokul
yada diğer devlet okulları ile özürlü çocuklara mahsun
okullarında refekat ediyor ve destekliyoruz.

Hatta çocuklara ve gençlere boş zaman‘larında ihtiyaçlarına
göre destek ve refekatçılık hizmeti veriyoruz. Çünkü onlarda
boş zamanlarında yaşıtları gibi aktiv olup hayatlarına anlam
katmak istiyorlar.

Uyum yardımı çerçevesinde, çocuğu bir uzman yönetimi
altında bireysel olarak seçilmiş Anaokulu ve okul bakıcıları
ile beraber güçlendirmeyi hedefler.

Eğer anne ve babalar müsait değilse, aile içinde bireysel
bakıcı imkanımız var ayrıca okul tatillerinde, boş zaman
faaliyet gruplarında her zevke hitap ve okul tatilinde
tamgün bakım hizmeti mevcuttur.

İrtibat Görevlisi
Mathis Klima, Heilerziehungspfleger
Telefon 0202. 870 23 115
m.klima@behindertnaund.de

Ergoterapi
İrtibat Görevlisi
Christiane Riemer, Ergotherapeutin
Telefon 0202. 870 23 101
c.riemer@behindertnaund.de

Tomatis terapi
Ergoterapi‘de çocuklar, gençler ve yetişkenler el becerilerinin geliştirilmesinde desteklenirler. Çocuklar oyunla
öğrenmenin yanında, el becerilerini geliştirerek gelişme
geriligini en aza indirirler.
Ailelerle beraber bir yöntem belirlenerek çocuğun günlük
yaşamında desteklenip, ailece birarada olması saglanır.

Tomatis terapisi eğitim amaçlı işitme alıştırmaları ile
öğrenme, gelişme yada dikkat eksikliği rahatsızlıklarının
tedavisinde kullanılır.

İrtibat Görevlisi
Cornelia Beumker, Pädagogin
Telefon 0202. 870 23 105
c.beumker@behindertnaund.de

İşitme alıştırmaları sayesinde işitme algısı gelişimi yeni
baştan tekrar sağlanarak, yanlış öğrenilen işlemler, sağlıklı
bir duyum için düzeltilir.

wisuell.de

Destek merkezi sorumlu kuruluşu:
Behindert – na und? e.V.
Simonsstr. 34 - 36
42117 Wuppertal
info@behindertnaund.de
www.behindertnaund.de

