
Evangelisches Johannesstift kuruluşunun 
 engelliye yardım amacıyla diğer hizmetleri:
Behindertenhilfe gGmbH des Evangelischen Johan-
nesstifts kuruluşu, konaklama, yaşama ve çalışmaya 
ilişkin hizmetleriyle zihinsel, fiziksel ve/veya birden 
çok engeli olan insana kendi kişiliğini geliştirmek ve 
topluma kazandırmak için yardımın sağlanması adına 
gerekli olan ve arzulanan yaşam evrelerinde ve yaşam 
alanlarında destek vermektedir.

Quellenhof, çok özel olan sosyal yaratıcılığıyla 
toplumun bir parçasıdır. Evangelisches Johannes- 
stift kuruluşunun yaklaşık 70 binasında yardım ve  
desteğe gereksinim duyan insanlar için tesisler,  
okullar, alışveriş olanakları, çalışma atölyeleri,  
restoranlar, oteli olan bir kongre merkezi ile vakıf 
kilisesi bulunmaktadır. Burada yaklaşık 1600 insan 
birlikte yaşamaktadır: genç ve yaşlı, sağlıklı ve hasta, 
engelli veya engelsiz insan, yardıma muhtaç insanlar  
ve yardım sağlayan insanlar.

August-Hermann-Francke Okulu, site içinde yer 
almakta olup devlet tarafından kabul gören ve zihinsel 
gelişim ile fiziksel ve motorik gelişimi teşvik eden 
ağırlık noktalarıyla alternatif bir okuldur.

Konaklama
     ve yaşama
 Quellenhof’ta
      Fiziksel engelli ve birden çok engeli  
      olan çocuklar ve gençler için

Daha fazla bilgi  
almak isterseniz…

Evangelisches Johannesstift  
Behindertenhilfe gGmbH
Schönwalder Allee 26 
 13587 Berlin 
Tel. 030 · 336 09 - 438
info@evangelisches-johannesstift.de 
www.evangelisches-johannesstift.de

Birlikte çalıştığımız kuruluş 

Size seve seve yardımcı oluruz 
Muhatap kişi 
Sosyal hizmet Bärbl Kellner-Merkert
 Tel. 030 · 336 09 - 408
 Faks 030 · 336 09 - 190
baerbl.kellner.merkert@evangelisches-johannesstift.de
Müdürlük   Elke Wedmann
 Tel. 030 · 336 09 - 632                   
elke.wedmann@evangelisches-johannesstift.de
elke.wedmann@evangelisches-johannesstift.de
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Yol tarifi
M45 ve 671 nolu otobüsle Johannesstift  
durağına kadar



Kendi ayakları üzerinde  
durmak. Kendi patenleriyle kaymak.

Çalışanlarımız
Çocuklar ve gençlere, konaklama gruplarımızda ve 
terapi merkezimizde bireysel olarak özel bakım veril-
mekte ve aşağıda yer alan uzmanlar tarafından teşvik 
edilmektedir: 
•	 Bay ve bayan sosyal hizmet görevlileri
•	 Bay ve bayan eğiticiler
•	 Bay ve bayan engelliler eğitim terapistleri 
•	 Diyakozlar/hastabakıcı hemşireler
•	 Fizyoterapistler
•	 Ergo terapistler
•	 Bir bayan konuşma terapisti ve
•	 Bir bayan psikolog

Birlikte konaklamak
Fiziksel engelli ve birden çok engeli olan 45 çocuk 
ve genç, Evangelisches Johannesstift kuruluşunun 
bütünleşmiş bir konut kompleksinde yer alan 7 konak-
lama grubunda yaşamaktadırlar. Her konaklama 
grubunun, tek yataklı odaları, topluluk odaları, bir kış 
bahçesi, teras veya balkonu ile birkaç banyosu vardır.

Öğrenme ve çalışma
Bizimle birlikte kalan herkes bir okula, bir teşvik 
grubuna, bir atölyeye gitmekte ve bir mesleki faaliyete 
katılmakta ya da mesleki bir eğitim tamamlamaktadır.

Boş zamanlarını değerlendirme
Birlikte oynamak, birlikte öğrenmek, arkadaş bulmak, 
yeni hobiler edinmek, geziler düzenlemek, şenliklere 
katılmak, birlikte seyahat etmek Quellenhof ’taki günlük 
yaşamın önemli bileşenleridir.

Hedeflerimiz
Bize emanet edilen çocuklar ve gençler, hür iradeli 
ve dolu dolu bir yaşam için maksimum bağımsızlık 
 edinmelerini sağlamak ve katılımcı, sorumlu  biçimde 
düşünen ve eylem gerçekleştiren insanlar olarak 
yetiştirmek.

Quellenhof


