ekibimiz
Disiplinlerarasi ekibimize ait olanlar:

Bakim saatleri
35 Staat ve ögle yemegi dahil
7:30 Uhr — 14:30 Uhr

egitmenler
Sifa ve egitim hemsireleri
Sosyal pedagoglari
Sifa pedagoglari

35 saat ve ögle yemegi dahil degil

Türkce Brosür

7:30 Uhr — 12:30 Uhr ve
14:00 Uhr — 16:00 Uhr
45 Stunden ve ögle yemegi dahil
7:30 Uhr — 16:30 Uhr

Cocuk pedagoglari
Cocuk hemsireleri
Fiziksel terapisyenleri
Konusma terapisyenleri

Ilgili kisi

Inklusiv calisanlari
stajyerler
ögrenciler

Sürekli yapilan ileri egitimler tarafindan egitim
calismalarimizin kalitesini hem koruyup hemde
egitici ve tedavi edici gelistiriyoruz.
Cocuk doktorlariyla, hastahanelerle, terapisyenlerle ve erken tanitim (IFF) ile cok yakin calisiyoruz.

Andrea Lambertz-Bolten
kres müdürü
Inklusive Kindertagesstätte „Blumenwiese“
Leben&Wohnen
Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss gGmbH
Im Buschfeld 3
41515 Grevenbroich
Telefon: 02181 2702 200
E-mail: kita-blumenwiese@luw.nrw
www.luw.nrw
Eine Einrichtung der
Leben und Wohnen gGmbH

Eine Einrichtung der Leben und Wohnen
Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss gGmbH

Ana fikrimiz

Guruplar

Aile merkezimizde bütün cocuklar ve aileleri-

Aile merkezimiz „Blumenwiese“ 2-6 yas cocu-

Aile merkezimiz genisletirilmis bir kres olarak

miz hosgelmistir.

klariniza okul girisine kadar gerektigi yardim,

hedefimiz sadece cocuklariniz icin bakim ve

destek, bakim ve egitimi sunar. Kresimizde se-

egitim degildir, daha cok bütün aileniz icin

kiz grup mevcuttur:

büyük kapsamli danisma ve destek amaclidir.

 Dört grup iyilestirici egitim sunar. Bu gru-

plarda 8 özel ihtiyaci olan cocuklar bulunur.
 Üc karisik gruplarda 5 özel ihtiyaci olan

cocuklar ve 10 özel ihtiyaci olmayan cocuklar bulunur.
 Bir grupta 20 tane özel ihtiyaci olmayan

cocuklar bulunur.

Hem özel ihtiyaclari olan cocuklarin ve özel
ihtiyaclari olmayan cocuklarin ortakca büyümesi
ve bu gelisimlerindeki gördükleri yeni kültürler,
dinler ve simdiki toplumda olan büyük degisik-

Aile merkezi

Farkli isbirligi ortaklari ile beraber bütün ailenize farkli imkanlar ve yardim sistemleri sunmak
isteriz.
Ebeveyn egitimi ve danismasi
Ebeveyn-cocuk-guruplari
Cocuk bakimi
Hareket, dinlenme
saglik
Sanat, müzik

likler ccuklarinizi positif olarak güclendirecektir.
Farklilik zenginliktir.
Bizim icin sevgi dolu, degerli ve minettar olan
bir atmosfer cok önemli. Cocuklariniz kendilerini bizde güvenli hissetmesi bizim icin bir gereklilik. Böylece cocuklarinizi NRWnin verdigi 10 egitim sektöründe ve de iyilestirici egitim sektöründe destekliyoruz.

Ebeveyn cafesi

Bizim icin sevgi dolu, degerli ve minettar olan
bir atmosfer cok önemli. Cocuklariniz kendilerini bizde güvenli hissetmesi bizim icin bir gere-

klilik. Böylece cocuklarinizi NRWnin verdigi 10
egitim sektöründe ve de iyilestirici egitim sektöründe destekliyoruz.

