   Państwa osoba kontaktowa ···
„Otrzymanie profesjonalnego wsparcia
nie może być kwestią
przypadku lub szczęścia“
Zespół VK KiJu
Wilhelm-Wolff-Straße 38
13156 Berlin
Tel: (+49) 030 / 398 998-70
Faks: (+49) 030 / 398 998-75

Jesteśmy ···

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

interdyscyplinarną grupą specjalistów posiadających
doświadczenie w obszarach opieki nad pacjentami,
pedagogiki socjalnej, leczniczej oraz zajęć socjalnych
z "qualifikation Case Management". 
Współpracujemy z każdą kasą chorych, na terenie
całego Berlina.

Koordynacja opieki lekarskiej
nad dziećmi i młodzieżą
w sytuacjach kryzysowych
Zespół VK KiJu

Jak do nas dotrzeć
Skonsultujcie się Państwo ze swoim doradcą w
kwestii pomocy w integracji osób upośledzonych
bądź z jednym z punktów wsparcia i poproście o
nawiązanie z nami kontaktu.
Po przeprowadzeniu z Państwem krótkiej ankiety
profesjonalni doradcy skierują Państwa do placówki
VK KiJu.
W przypadku dodatkowych pytań na temat VK KiJu
prosimy o bezpośredni kontakt z nami! 

Rudower Str. 48
12351 Berlin
Tel: (+49) 030 / 459 329 95
Faks: (+49) 030 / 983 567 93
E-mail: kontakt-vkkiju@kghaus.de

Wyzwaniazwiązane z pielęgnacją wymagających

m łodychosób dorosłych mogą przewrócić do góry
całe życie rodzinne.

„Wspólnie uda nam się
znaleźć odpowiednie rozwiązanie  
również w trudnych chwilach.“
Zespół VK KiJu
Stadtrandstraße 555-561
13589 Berlin
Tel: (+49) 030 / 370 227-466
Faks: (+49) 030 / 370 227-464
E-mail: vk-kiju@traglinge-ev.de
grafika: www.dagmarpuzberg.de

VK KiJu wspierają

   VK KiJu opiekuje się ···
dziećmi, młodzieżą i osobami do 27 roku życia,
które przebywają w domu i
•
wymagają lub mogą wymagać stałej opieki lub
konieczności koordynacji kompleksowych działań
pielęgnacyjnych
•
wymagają zróżnicowanej, profesjonalnej opieki
•
w przypadku nadzwyczajnych sytuacji stresowych
i kryzysowych, negatywnie wpływających na
opiekę, pielęgnację i terapię dziecka

   VK KiJu wspiera ···
•
•
•
•
•

tworzenie indywidualnej struktury opiekuńczej
stabilizację struktur już istniejących
włączenie do systemów pomocy
dostęp do środków pomocy
w kwestiach socjalno-prawnych

„Otrzymanie profesjonalnego wsparcia
nie może być kwestią
przypadku lub szczęścia“

    VK KiJu – oferta dodatkowa
Opieka nad Państwa dzieckiem wymaga
skonsolidowania wielu kwestii, w tym pielęgnacji,
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przedszkolnych
•
konieczności dostosowania środków opieki
•
konieczności przejścia z medycyny dziecięcej i
młodzieży na medycynę dorosłych

VK KiJu jako projekt pilotażowy
VK KiJu to projekt e
 woluacyjny Senatu miasta
Berlin, mający na celu koordynację działań
opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, młodzieżą i
młodymi osobami dorosłymi, które wymagają
intensywnej opieki medycznej. VK KiJu stanowi
uzupełnienie oferty urzędów ds. młodzieży (dział
pomocy w integracji osób upośledzonych) oraz
placówek p
 omocy. Oznacza to, że dostęp do
środków p
 omocy VK KiJu możliwy jest dopiero po
skorzystaniu z podstawowych ofert wsparcia.

Pozostałe informacje na temat
projektu pilotażowego  
MenschenKind – placówka specjalistyczna
dla dzieci przewlekle chorych
i wymagających stałej opieki.
Karl-Marx-Allee 66, 10243 Berlin
Tel: (+49) 030 / 234 58 00 00
www.menschenkind-berlin.de
Podmiot odpowiedzialny: Humanistischer Verband
Berlin-Brandenburg KdöR
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