
Những ai đang trong tình trạng khủng 
hoảng đều cần đến sự giúp đỡ của những 
người xung quanh để tự định hướng hoặc 
cân bằng lại cuộc sống hàng ngày. !
Kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực 
chăm sóc và giúp đỡ những người bị 
bệnh tâm lý và người thân của họ cho 
thấy rằng họ rất cần một sự giúp đỡ toàn 
diện, trong đó họ được sống ở môi trường 
quen thuộc, được phát huy những khả 
năng vốn có và trên hết là sự giúp đỡ chu 
đáo, tận tình, có thể sẽ là lâu dài nếu cần 
thiết. !

Do đó bước đầu tiên thiết yếu đối với 
chúng tôi là nắm bắt được các mong 
muốn, nhu cầu, nguyện vọng của từng cá 
nhân để theo đó có thể đem đến cho họ 
sự giúp đỡ nhất định và phù hợp.  
Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin cần 
thiết và hai bên sẽ cùng nhau lập BRP* 
(Kế hoạch chăm sóc và phục hồi sức 
khỏe) trong đó ghi rõ nhiệm vụ, mục tiêu 
cũng như các hình thức giúp đỡ cần thiết.  
Chương trình BEW bao gồm các hình 
thức chăm sóc tại nhà riêng cũng như tại 
các khu chăm sóc nội trú của Trung tâm. 

Mục tiêu  
- Giúp đỡ người bệnh vượt    

qua hoàn cảnh bằng khả 
năng của chính mình. 

- Tạo điều kiện sống tự lập    
- Giúp tìm việc làm    !!!!!!!!!!!!

Chương trình 
- Thông tin và tư vấn về tình    

trạng bệnh 
- Hỗ trợ trong các giai đoạn    

khủng hoảng 
- Giúp đỡ các vấn đề liên quan    
đến cuộc sống hàng ngày. 

- Giúp tạo ra chương trình sinh    
hoạt đều đặn 

- Tạo hứng khởi để tham gia    
vào các công việc hàng ngày 
trong cuộc sống.  

- Tham gia các hoạt động giải    
trí.  !!!!

Giới thiệu về Trung tâm 
Đội ngũ nhân viên dày dặn 
kinh nghiệm, có chuyên môn 
cao trong công tác xã hội. !
Chúng tôi có quá trình cộng 
tác lâu dài với các trung tâm 
điều trị ngoại trú, các cơ sở 
tư vấn và giúp đỡ cũng như 
cộng tác chặt chẽ với các 
bác sĩ chuyên khoa.  

Khi tâm hồn đang kiếm tìm một mái ấm,  !
chúng tôi ở đây sẵn sàng giúp đỡ và luôn 
đồng hành cùng bạn! 

Einzelgespräche.

Betreutes Einzelwohnen !
für  psychisch kranke vietnamesischsprachige Menschen



Dorfstr. 46  
12621 Berlin-Kaulsdorf 
T: 030 565 995 945"
F: 030 56 599 599"
bew-psych5@wuhletal.de

Fahrverbindungen: 
U- & S-Bhf. Wuhletal, "
S-Bhf. Kaulsdorf (U5, S5),"
Bus 164, 191, 291, 398, 399"

 
 

STADTTEILARBEIT !
Selbsthilfekontaktstelle 
Alt-Marzahn 59 A, 12685 Berlin 
T 030 54 251 03, selbsthilfe@wuhletal.de !
Alkoholfreies-Begegnungs-Centrum 
Alt-Marzahn 54, 12685 Berlin 
T & mail wie vorher !
Stadtteilzentrum MOSAIK 
Altlandsberger Platz 2, 12685 Berlin 
T 030 54 988 183, mosaik@wuhletal.de !
Kontaktstelle PflegeEngagement 
Altlandsberger Platz 2, 12685 Berlin 
T 030 54 988 495, pflege@wuhletal.de !
Krankenhauskirche im Wuhlgarten 
Brebacher Weg 15, 12683 Berlin 
T 030 562 969 428, kirche@wuhletal.de 

HILFE FÜR SUCHTKRANKE 
MENSCHEN !
Suchtberatung 
Alt-Marzahn 59, 12685 Berlin 
T 030 549 886 40  suchtberatung@wuhletal.de !
Betreutes Wohnen 
Alt-Marzahn 54, 12685 Berlin 
T 030 544 374 611,  bews@wuhletal.de !
Tagesstätte 
Alt-Marzahn 31, 12685 Berlin 
T 030 549 799 607, ts-sucht@wuhletal.de !
Tagesklinik 
Brebacher Weg 15 (Haus 34),  
12683 Berlin 
T 030 562 969 428, reha@wuhletal.de 

HILFE FÜR JUGENDLICHE !
Therapeutische Wohngemeinschaft 
Dorfstr. 45, 12621 Berlin 
T 030 565 998 80 
twgkj@wuhletal.de !
Intensiv Betreutes Einzelwohnen 
Dorfstr. 4, 12621 Berlin 
T 030 565 535 820 
ibew-dorf4@wuhletal.de 

ARBEIT FÜR  
BEHINDERTE MENSCHEN !
Die Wuhlmäuse 
Alt-Marzahn 31, 12685 Berlin 
T 030 549 799 603  
zuverdienst@wuhletal.de !

Ihre Ansprechpartnerinnen:"!
Nhung Nguyen!
Hang Hoang!
Tham Le!

Wuhletal – Psychosoziales Zentrum gemeinnützige 
GmbH !
Geschäftsstelle: 
Brebacher Weg 15 (Haus 33), 12683 Berlin 
T (030) 56 295 16 0, F (030) 56 295 16 19  
post@wuhletal.de, www.wuhletal.de !
Spendenkonto:  
KtNr 327 13 00    BLZ 100 205 00 
Bank für Sozialwirtschaft  
BIC      BFSWDE33BER 
IBAN    DE64 1002 0500 0003 2713 00 !
Amtsgericht Charlottenburg HRB 74554 
Steuernummer 27 / 602 / 52441 
Geschäftsführer:  Dr. Thomas Pfeifer, Andre Lenhard !
Gesellschafter:  
Wuhlgarten – Hilfsverein für psychisch Kranke e.V. 
Volkssolidarität-Landesverband Berlin e.V.. 

Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke vietnamesischsprachige 
Menschen

HILFE FÜR PSYCHISCH  
KRANKE MENSCHEN !
Kontakt- und Beratungsstelle  
Dorfstr. 47, 12621 Berlin 
T 030 565 995 949,  kbs@wuhletal.de !
Tagesstätte  
Martin-Riesenburger-Str. 28 A  
12627 Berlin 
T 030 992 844 63, ts-p@wuhletal.de !
Betreutes Wohnen  
Dorfstr. 46, 12621 Berlin 
T 030 565 995 92, bew-psych@wuhletal.de !
Soziotherapie  
Dorfstr. 47, 12621 Berlin 
T 030 565 995 95, soziotherapie@wuhletal.de !
Wohnzentrum  
Martin-Riesenburger-Str. 28 A,  
12627 Berlin 
T 030 992 844 75, wz@wuhletal.de
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