
KinderHospiz Netz:  Vom avea grijă de Dumneavoastră! 

Oferta noastra: Hospice Mobile pentru copii • Hospice de zi pentru copii   • Ingrijire paliativă pentru 

copii • • Susținerea fraților si surorilor • Susținere psihologica. 

Aveți un copil cu o durată de viață limitată? Vă vom ajuta! 

   Pe cine noi ajutam: Suntem primul din Viena hospice pentru copii și adolescenți, cu următoarele boli 

ce pun în pericol viața, sau boli, care scurtareza  viația: 

 

• Tulburări metabolice 

• Boli genetice 

• Cancer 

• Dizabilități multiple 

• Boli care au fost diagnosticate în timpul sarcinii 

 

KinderHospizNetz este un concept holistic unic de îngrijire pentru copii și adolescenți cu durată de viață 

limitată, care se concentrează pe nevoile întregii familii. La prima noastră conversație vom pregăti 

pentru Dumneavoastra un plan individual și flexibil, pentru ingrijirea copilului dumneavoastră. Noi 

imediat, gratis susținem,si va însoțim pe parcurs, pentu a va ușura sarcina îngrijirii din momentul 

diagnosticului; lucrăm împreună cu specialiști, spitale, dispensare și ambulatoare. Ne puteți contacta cu 

o redirecționare de la orice agenție guvernamentală sau direct, fără intermediari. 

Echipa noastră va avea grijă de Dumneavoastra și de copilul Dumneavoastră, acasă sau în hospicul 

noastru de zi. Nevoile copilului bolnav, dar, de asemenea, calitatea vieții pentru întreaga familie, în 

special fraților și surorilor, este foarte important pentru noi! Avem o echipă extrem de profesionala cu 

experienta in ingrijirea paliativa a pacientului, cu ajutorul unei terapii comune, asistență socială, 

consultația psihologica și pedagogica a copilului . Noi suntem o echipă de voluntari instruiți. 

 

Ce oferta noi va propunem: 

Noi vă sprijinim înainte și după externarea din spital a copilului bolnav, organizam vizitele medicale la 

domiciliu, consultatii cu privire la îngrijire și de aprovizionare cu medicamente. 

Vă sfătuim privind securitatea socială și vă însoțim la birourile și instituțiile publice. 

Noi oferim o cooperare strânsă cu echipa medicală de supraveghere, precum și activitatea cu 

echipamente medicale și terapeutice. 

Va insotim la vizitele ambulatorii planificate și vă ajutam cu întrebări despre îngrijirea paliativă și  

întocmirea unui contract pentru tratament. 

V-om organiza conferințe medicale, prestam furnizareă servicii medicale mobile, tratament și noi ne 

ocupăm de bunăstarea sufleteasca a familiei. Va invitam sa va relacsați si sa va odihniți in hospiciul 

nostru de zi. 

 

KinderTagesHospiz 

In Hospice nostru de zi ne petrecem timpul cu copilul Dumneavoastra bolnav și vă facilitează sarcina ca 

părinți sau rude apropiate, în viața de zi cu zi. Stabilim pentru Dumneavoastra o cameră liberă în care de 

copilul Dumneavoastră va avea grijă un profesional și în cazul dacă este necesar, se va desfășura terapie. 



Este un loc de întâlnire pentru părinți, rude, frați și surori, precum și alte familii afectate. Oferta noastra 

poate fi utilizata în mod regulat timp de mai mulți ani. De asemenea, după moartea copilului, vom 

continua să susținem familia și rudele. Suntem o organizație necomerciala, care funcționează numai pe 

bază de caritate, si serviciile noastre sunt complet gratuite. 

 

Grupuri de sprijin pentru frați si surori 

Noi vom avea grijă de frații și surorile copilului bolnav, ne petrecem timpul cu ei, jucandu-ne cu ei, 

făcănd activitați impreuna, ajutam la pregătirea temelor pe acasa, ascultam și suntem mereu acolo  

unde e necesar pentru a le da sprijin.  Organizăm cu regularitate evenimente și activității legate de 

animalele comune domestice. 

 Spiginul nostru pentru frați si surori este deosebit de important, deoarece copiii și adolescenții cu frate 

sau sora grav bolnav, sunt permanent  într-o atmosferă deosebit de vulnerabila. Contactul cu alți copii 

afectați în aceeași situație este deosebit de valorific în ceea ce privește experiențele, sentimentele și 

gândurile. Educator și absolvent al life coaching (Insistența si  ajutorul în atingerea scopului) Doris 

Schoch-Reitzner - șeful in lucrul cu frații și surorile din hospicul  nostru - a planifică o varietate de 

activități, sprijin și ajutor calificat, echipe și voluntari. Ei nu numai însoțiesc copiii în activități de 

agrement, dar, de asemenea, sunt un contact competent și persoane incredibile. Dacă este necesar, 

vom avea grijă de transportat copilul de acasă. 

 

Oferta noastra pentru copii de 4-10 ani: Excursii in afara orașului, ajutor animalelor, vizite la muzee și 

teatre, jocuri și activitatea de creație, studierea fermelor,coptul biscuiților. 

Pentru copiii de la 10 ani: Activitate - Aventura - Sport - Teatru: patinaj, alpinism, bowling, tree climbing 

(catarare pe copaci cu echipament de alpinizm), echipamente de fitness la aer liber. 

 

(Bild) Foto: Grupul nostru de sprijin fraților și surorilor 

 

Grupul de spijin fraților și surorilor in caz de tragedie: Copiii se confrunta cu o pierdere diferit față de 

adulți. Experiența arată că copiii simt contactul cu aceleași victime foarte util, și aflinduse cu noi v-or 

avea mai multe emoții pozitive și ușurabile. Incercarile proprii a copilului de a se lupta sint susținute. 

Scopul este ca prin activitatea de creație și ritualuri comune sa dea curaj și bucurie la viață. 

In grupul de sprijin fraților și surorilor copii câștiga experiență prin munca în echipă și se pot de 

sinestatator a se adapta la primirea cunoștințelelor cum ar fi boala, moartea și durerea. Prin pictură, 

pregatirea bucatelor, ascultarea muzicii, copt, jocuri, povestiri, copiii au posibilitatea de ași expune  

emoțiile și sentimente, si să se exprime și să învețe cum sa le depasasca. 

 

Cum să ne contactați: Tel / Fax: +43 (0) 1 7863412 

e-mail: kontakt@kinderhospiz.at 

Site-ul nostru: www.kinderhospiz.at 

 

Suntem întotdeauna disponibil pentru Dumneavoastra! Persoana de contact: Gudrun Madl  

Tel:. +43 (0) 660 2437290, e-mail: gudrun.madl@kinderhospiz.at 

Unde suntem: Meidlinger Hauptstraße 57-59; A-1120 Viena 

Cum se ajunge la noi? 

Mijloace de transport în comun: Stație de Bahnhof Meidling: tren, linia de metrou U6, tramvai №62 

Autobus: 7A, 8A, 9A, 15A, 59A, 63A; mașină:  parcare se plătește 
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