
Πού θα μας βρείτε  

 

ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ  

 

Θα μας βρείτε στην οδό Wall 21 στο κέντρο του Έλμπερφελντ.  

Η στάση του λεωφορείου (Wall/Museum) είναι ακριβώς μπροστά από το  

κτίριο. Η είσοδος είναι στο πλάι, στην οδό Kirchstr.  

Μπορείτε να ανακοινώσετε την άφιξή σας στην υποδοχή στον 5ο όροφο.  

 

ΖΟΛΙΝΓΚΕΝ  

Θα μας βρείτε στο κτίριο του Stadtwerke,  

στην οδό Beethovenstraße 210. Η στάση του λεωφορείου (Stadtwerke)  

βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την πόρτα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη  

δεύτερη είσοδο στο πάρκινγκ.  

 

ΡΕΜΣΑΪΝΤ  

 

Θα μας βρείτε στο κτίριο του Jobcenter  

στην οδό Bismarckstraße 10 στον τρίτο όροφο στο  

Rechteckgebäude (στάση λεωφορείου Bismarckplatz).  

 

 

Email: jobcenter-remscheid.rehapro@jobcenter-ge.de  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Bergauf  

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας!  

 

Bergauf Wuppertal  

Wall 21, Haus Fahrenkamp (είσοδος Kirchstraße),  

42103 Wuppertal  

 

Τηλέφωνο: +49 (0) 202 74763 234  



Email: bergauf@jobcenter.wuppertal.de  

 

Jobcenter Wuppertal AöR  

 

Bergauf Solingen  

Beethovenstr. 210  

42655 Solingen  

Τηλέφωνο: +49 (0) 212 290 3532  

Email: jc-rehapro@solingen.de  

Kommunales Jobcenter Solingen  

 

Bergauf Remscheid  

Bismarckstr. 10  

42853 Remscheid  

Τηλέφωνο: +49 (0) 2191 9518 222  

Jobcenter Remscheid  

 

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ JOBCENTER ΣΤΟ BERGISCHES  

STÄDTEDREIECK  

Θα μας βρείτε στη διεύθυνση:  

www.bergauf-rehapro.de  

 

 

Η ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ.  

 

Πάρτε την υγεία σας στα χέρια σας!  

 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ!  

 

• Είστε μεταξύ 18 και 60 ετών.  

• Λαμβάνετε χρήματα από το Jobcenter.  

• Ζείτε μόνοι σε ένα διαμέρισμα.  



• Έχετε προβλήματα υγείας ή περιορισμούς.  

Επωφεληθείτε τότε από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Bergauf!  

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.  

 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οικειοθελής.  

Ξεκινάτε με μια πρώτη συνάντηση με τον εκπαιδευτή υγείας.  

Όλες οι πληροφορίες παραμένουν εμπιστευτικές.  

Μετά την πρώτη συνάντηση παίρνετε μέρος σε έναν έλεγχο υγείας. Αποτελείται από μια εκτενή 

συζήτηση και μια εξέταση.  

 

Μετά την εξέταση, ο γιατρός ή η γιατρός και ο εκπαιδευτής υγείας θα συζητήσουν  

μαζί σας ποιες προσφερόμενες υπηρεσίες θα μπορούσαν να είναι κατάλληλες για εσάς.  

 

Σας ρωτάμε για τις ανάγκες σας και διοργανώνουμε συναντήσεις και σεμινάρια για εσάς.  

Λαμβάνετε πόντους Bergauf, με τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Αποφασίζετε ποιες προσφερόμενες υπηρεσίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε.  

 

Εμπιστευτικά, προσωπικά και αυτόνομα.  

Σας βοηθούμε να βρείτε τον κατάλληλο ιατρικό σύνδεσμο. Σας βοηθούμε κατά την υποβολή 

αίτησης ιατρικών παροχών.  

Μετά από έναν χρόνο και στο τέλος της συμμετοχής σας θα δούμε ξανά, εάν οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες ήταν χρήσιμες για εσάς.  

Αναζητούμενε προσφερόμενες υπηρεσίες για εσάς στην περιοχή σας. Κατόπιν επιθυμίας, σας 

βοηθούμε να βρείτε μια κατάλληλη προσφερόμενη υπηρεσία αυτοβοήθειας.  

 

Στο τρίτο βήμα σας βοηθούμε στην ανάπτυξη μιας επαγγελματικής προοπτικής.  

 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας για εσάς.  

Σας παρέχουμε συμβουλές και πληροφορίες. Οι εξετάσεις από την ιατρική ομάδα σας βοηθούν να 

βρείτε τον σωστό δρόμο.  

 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.  



Θα αποκτήσετε έναν προσωπικό εκπαιδευτή υγείας, ο οποίος θα είναι στο πλευρό σας για έως και 

τρία χρόνια. Μπορείτε επίσης να ανταλλάξετε απόψεις με ειδικούς από διάφορους τομείς υγείας. 

Στο Διαδίκτυο σας προσφέρουμε επιπλέον πολλές προσφερόμενες υπηρεσίες.  

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.  

Σας βοηθούμε κατά την υποβολή αίτησης ενός ιατρικού ή επαγγελματικού μέτρου αποκατάστασης. 

Μετά την ιατρική αποκατάσταση μπορείτε να πάρετε μέρος σε μια εργοθεραπεία, για να 

επιστρέψετε σταδιακά πίσω στο επάγγελμα.  

 

ΕΧΕΙ ΛΟΓΙΚΗ;  

Υποστηριζόμαστε από το Πανεπιστήμιο Duisburg-Essen και ένα ινστιτούτο ερευνών.  

Ελέγχουν ποιες προσφερόμενες υπηρεσίες είναι λογικές και ποιες όχι. Για τον λόγο θέλουμε να μας 

πείτε, εάν είστε ευχαριστημένοι. Μπορείτε να πάρετε μέρος ενεργά στην επιτροπή του Bergauf και 

να συναποφασίσετε τι θα προσφέρεται στο πρόγραμμα.   


