
Yol tarifi  

 

WUPPERTAL  

 

Bizi Elberfeld Merkezinde Wall 21 adresinde bulacaksınız  

Otobüs durağı (Wall/Museum) direkt  

Binamızın önünde. Giriş kapısı yan tarafta Kirchstr. de dir.  

Lütfen 5. Katta bulunan karşılamaya müracaat ediniz.  

 

SOLINGEN  

Bizi orada Şehir Hizmetleri (Stadtwerke) binasında bulacaksınız,  

Beethovenstraße 210. Otobüs durağı (Şehir Hizmetleri - Stadtwerke))  

direkt kapının önündedir. Lütfen park yerinde bulunan  

yan giriş kapısını kullanınız.  

 

REMSCHEID  

 

Bizi orada Joncenter’in binasında bulacaksınız  

Bismarckstraße 10 adresinde üçüncü katta  

Dikdörtgen şeklindeki binada (Otobüs durağı Bismarckplatz).  

 

 

E-Posta: jobcenter-remscheid.rehapro@jobcenter-ge.de  

BAYANLAR İÇİN SAĞLIK SUNUMU 

Bergauf   

Bizimle irtibata geçiniz!  

 

Bergauf Wuppertal  

Wall 21, Haus Fahrenkamp (Giriş Kirchstraße),  

42103 Wuppertal  

 

Telefon: 0202 74763 234  



E-Posta: bergauf@jobcenter.wuppertal.de  

 

Jobcenter Wuppertal AöR  

 

Bergauf Solingen  

Beethovenstr. 210  

42655 Solingen  

Telefon: 0212 290 3532  

E-Posta: jc-rehapro@solingen.de  

Yerel Jobcenter Solingen  

 

Bergauf Solingen Remscheid  

Bismarckstr. 10  

42853 Remscheid  

Telefon: 02191 9518 222  

Jobcenter Remscheid  

 

DAĞLIK KENTLER ÜÇGENİ JOBCENTER  

KURUMUNUN BİR PROJESİDİR  

Bizi şu adreste bulacaksınız:  

www.bergauf-rehapro.de  

 

 

SİZİN SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN İLGİ ODAĞIDIR  

 

Sağlığınızı elinize alınız!  

 

BİZ SİZİN İÇİN BURADAYIZ!  

 

• Siz 18 ile 60 yaş arasındasınız.  

• Jobcenter’den ödenek almaktasınız.  

• Evinizde yalnız yaşamaktasınız.  



• Sağlık problemlerinizi veya kısıtlamalarınız bulunmakta.  

O zaman bizim Bergauf sunumumuzdan yararlanınız!  

 

UYGULAMANIN AKIŞI  

 

Projeye katılım serbest rızaya dayanmaktadır.  

Sağlık koçunuz ile yapılacak bir ilk konuşma ile başlıyorsunuz.  

Bütün bilgiler gizli tutulacaktır.  

İlk konuşmadan sonra bir sağlık çekine katılacaksınız. Bu sağlık çeki geniş kapsamlı bir konuşmadan ve 

bir muayeneden oluşmaktadır.  

 

Muayeneden sonra doktor ve sağlık koçu sizinle birlikte  

hangi sunumların sizin için uygun olabileceğini gözden geçirecekler.  

 

Size ihtiyaçlarınızı soruyor ve sizin için buluşmalar ve seminerler organize ediyoruz.  

Size Bergauf noktaları verilecek ve siz bunlardan sunum seçebileceksiniz. Hangi sunumlardan 

yararlanmak istediğinize siz kendiniz karar veriyorsunuz.  

 

Güvenli, kişisel ve kendiniz belirleyerek.  

Biz sizi tıbbi bağlantıyı bulmanızda destekliyoruz. Tıbbi ödenekleri almak için müracaatta size yardımcı 

oluyoruz.  

Bir sene sonra ve katılımın sonunda sunumların sizin için yararlı olup olmadığına bakıyoruz.  

Mahallenizde sizin için sunumlar arıyoruz. İstek durumunda uygun bir kendi kendine yardım 

sunumunun bulunmasında sizi destekliyoruz.  

 

Üçüncü adımda sizi mesleki bir perspektif geliştirmenizde destekliyoruz.  

 

Sizin için sunumlarımız.  

Size danışmanlık hizmeti veriyor ve size bilgi veriyoruz. Doktor ekibi tarafından gerçekleştirilen 

muayeneler sizin doğru yolu bulmanızda destek olmaktadır.  

 

DANIŞMA VE BİLGİ.  



Size, sizi üç Seneye kadar yolunuzda refakat edecek olan kişisel bir sağlık koçu verilmektedir. Değişik 

sağlık alanlarından uzmanlar ile de fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Tarafımızdan daha birçok sunum 

ilave olarak İnternet'te hizmetinize sunulmaktadır.  

 

REHABİLİTASYON.  

Sizi tıbbi veya meslek bir rehabilitasyon uygulaması için müracaatta destekliyoruz. Adım adım 

mesleğe dönmeniz için sizi tıbbi rehabilitasyonun sonunda bir ergoterapiye katılabilirsiniz.  

 

BUNUN BİR ANLAMI VAR MI?  

Bize Duisburg-Essen Üniversitesi tarafından ve bir araştırma enstitüsü tarafından refakat 

edilmektedir.  

Bu kurumlar hangi sunumların anlamlı olduğunu, hangilerinin anlamsız olduğunu incelemektedirler. 

Bu nedenle size memnun olup olmadığınız sorulmaktadır. Bergauf Meclisine aktif olarak katılabilir ve 

projede neyin sunulacağına birlikte karar verebilirsiniz.   


