
Kardes calismasinin önemi   

 

Yasam süresini kisaltan bir hastaligi 
olan kardesler ile büyüyen cocuklari ve 
gencleri kardeslerinin durumu cok 
mesgul eder. Onlarin bunu ifade etme 
bicimleri de cok cesitlidir. 

Biz ise Kardes-Gruplarimiz da bu 
cocuklara ve genclere, psikolojik 
sagliklarini güclendirmek icin, onlara 
hislerini, düsüncelerini ve ihtiyaclarini 
ifade etme firsati veriyoruz. 

Her bir cocuk farkli bir kaderin 
üstesinden gelmek zorunda olsada, ayni 
durumda olan cocuklar ile iletisime 
gecmeleri, onlarin diger „normal“ 
arkadaslarina anlatmakta zorlandiklari 
birikimlerini ve duygularini 
paylasmalarini kolaylastirir. 

Bu imkanlar Kinderhospiz Netz‘in 
Kardes-Grubu baskani, ayni zamanda 
yasam danismani ve diplomali pädagog 
Doris Schoch-Reitzner tarafindan 
planlanan toplu aktiviteler ile saglaniyor.  

Aktiviteleri hayata gecirmek icin ise 
egitimli gönüllüler ile calisiliyor. 

Bu gönüllüler cocuklari sadece heycanli 

aktivitelerde eslik etmekle kalmiyor, ayni 

zamanda onlara ehil muhatap kisi olup, 

güvenilir arkadas oluyorlar.   

 

Hangi aktiviteler sunuluyor? 

  
4 ile 10 yas arasi cocuk grubu icin 

 Yesil alan gezileri 

 Hayvanlar ile aktiviteler 

 Müze ve tiyatro gezileri 

 Eglenceli ve yaratici oyun günleri 

 Ciftlikte macera günleri 

 Birlikte kurabiye pisirme günleri 

 

 

10 yas üzeri cocuk grubu icin 
 

Aksiyon-Macera-

Spor-Tiyatro 

etkinlikleri: 
Buz pateni kayma, 
bowling oynama, motorik 
park yada ormanlik 
alanda tirmanma park 
ziyaretleri gibi etkinlikler 
sunuluyor:  
 Bu gruptaki program 

cocuklarin/genclerin istek ve önerileri dikkate 
alinarak hazirlaniyor.  
 
Ihtiyac durumunda cocuklari evlerinden alip, 
ektinliklere gidis ve geliste refakat etme 
imkani da sunuyoruz. 

Kardes-Matem-Grubu 
 

Cocuklar yetiskinlerden farkli matem 
tutarlar. 

Deneyimlerimiz gösteriyor ki, cocuklarin 
kendi yas gurubundan olan diger 
cocuklar ile iletisime gecmeleri, onlara 
cok yardimci oldugu gibi, ayni zamanda 
sorunlarini hafifletip kendilerini iyi 
hissetmelerini sagliyor. 

Grubumuzun bir teklifi, cocuklarin bu 
kayiplari ve yasadiklari vedalar 
konusundaki tavirlarinda onlarin 
güclenmesini desteklemek. Amac 
yaratici etkinlikler ve adet haline 
getirilmis toplu etkinlikler ile daha fazla 
yasam cesareti ve yasam sevinci 
kazandirmalari ve kesfetmeleri. 

Kardes-Matem-Grubunda cocuklar birlik 
ve beraberlik deneyimi kazanip, kendi 
gelisimleri dogrultusunda, Ölüm ve Aci 
ile bas edebilmeyi ögeniyorlar. 

Bilhassa Boyamak, Hamur Yogurmak, 
Müzik Dinlemek, Yemek Yapmak ve 
Kurabiyeler Pisirmek, Oynamak, 
Hikayeler Anlatmak gibi yaratici unsurlar 
ile. 

Cocuklar kendi hisleri konusunda 
bilinclenip onlari dile getirmeyi 
ögreniyorlar. Grup sayesinde diger 
cocuklara karsi da empati kurma 
hislerini gelistiriyorlar. 

 



Ne zaman? Kac kez? 

Kardes aktivite gruplari: 

Ögretim yili icerisinde geziler düzenli 

olarak her ay bir cumartesi gününde 

gerceklestiriliyor. Program süresi 

etkinlige göre yarim veya tam gün olarak 

degisebiliyor. Yilda bir kere yatili ve 

konaklamali macera hafta sonu gezisi 

düzenleniyor. 

Kararlastirilmis gezi günlerini asagidaki 

Internet Sayfamizda bulabilirsiniz: 

www.kinderhospiz.at/fur-geschwister 

 

Kardes-Matem-Grubu: 

Baslamadan önce velileri ve cocuklari 

bilgilendirme toplantisina davet 

ediyoruz. 

Arzu edenlere bizzat görüsme imkani 

sunuyoruz. 

Matem-Grubu 10 aksam ikiser saat 

süren görüsmeler dahilinde 

Kinderhospiz Netzin kendi mekaninda 

gerceklesiyor. 

Ilave Bilgiler:  

www.kinderhospiz.at/trauergruppe 

 

 

 

 

 

 Sorular? 

Muhatap kisi ve 

kayit 

Kardes-Matem-
Grubu yetkilisi 
Doris  
Schoch-Reitzner 
 
T: 0699/1936 34 03 
E: doris.schochreitzner@kinderhospiz.at 
 

Aktivitelere baglayici kaydinizi e-mail 

veya telefon yolu  ile yapabilirsiniz. 

En az 3 olan katilimci sayisina 

ulasilamadigi taktirde veya baska 

sebeplerden dolayi gerceklestirilemeyen 

etkinlik günlerinde, kayit olan tüm kisiler 

zamaninda haberdar edilecektir. 

Cocuklari devamli kardes grubuna 
katilan bir Annenin yorumu: 
„Sizin sayenizde cocuklarim gözlerindeki 
isiltiyi geri kazandilar. Simdi daha farkli 
bir yasam tutumu sergiliyorlar. Hepinize 
cok tesekkür ederim. Siz 
benzersizsiniz!“ 
 
Kinderhospiz Netz 
Viyana’nin ilk Caresiz Hasta Cocuklara 
Destek Hareketi 
Meidlinger Hauptstraße 57-59 

1120 Wien 

T & F: +43 (0)1 786 34 12 

ZVR-Numarasi: 570148466 

www.kinderhospiz.at 

 

Sen bizim icin 

önemlisin 

 
Kinderhospiz Netz‘de 

Kardes-Calismasi 

4 ile 10 yas arasi kardes cocuk grubu 
10 yas üzeri kardes cocuk grubu 
Cocuklar ve gencler icin kardes matem 
gruplari 
 

 

Agir hasta veya vefat etmis kardesleri 
olan cocuklar ve gencler icin.  
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