
Sức khỏe ở miền Đông

 Liên lạc
Địa chỉ ghi trên thư bưu điện  Phòng Sức khỏe 
GO—Gesund im Osten
Konradstraße 64
04315 Leipzig

E-Mail 
go-gesundheitsladen@fas.htwk-leipzig.de

Phòng Sức khỏe - Người liên lạc
Claudia Daufratshofer

Telefon 
0341 52908322

Quý vị đến chỗ chúng tôi
Tàu điện số 1, 3, 8 đến phố Hermann-Liebmann /
phố Eisenbahn hoặc xe buýt 70 đến phố Eisenbahn

Cộng tác khoa học- Người liên lạc
Ulrike Igel/Janka Große
Karl-Liebknecht-Straße 145, 04277 Leipzig

Telefon
0341 30764724 

E-Mail
go-evaluation@fas.htwk-leipzig.de

 

Trợ giúp về sức khỏe 
ở khu phố 

GO
 Dự án
Chúng tôi làm việc ở miền Đông Leipig. Các vùng 
chính là Volkmarsdorf und Neuschönefeld.

Dự án giúp đỡ cho cả vùng ngoài khu phố và 
dành cho mọi người.

Điều hành dự án
Giáo sư tiến sĩ Gesine Grande

Thời hạn dự án 
01.01.2009—31.12.2011

Các nhân viên dự án
Claudia Daufratshofer, cử nhân công tác xã hội /
sư phạm xã hội (FH)
Ulrike Igel, cử nhân công tác xã hội /sư phạm xã hội (FH)
Janka Große, cử nhân công tác xã hội / sư phạm xã hội (FH)

Các sinh viên cộng tác
Juliett Arnold, Susann Weichert 
và Nicole Baumgart

Dự án nghiên cứu được Bộ Đào tạo và nghiên cứu liên 
bang (BMBF) hợp tác với Quỹ bảo hiểm y tế AOK Plus 
và thành phố Leipzig tài trợ.
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GO • Sức khỏe ở miền 
Đông Leipzig

Chúng tôi muốn

 • Làm tốt hơn các khả năng bảo vệ sức khỏe của 
  các gia đình và trẻ em
 • Tăng cường sự hiểu biết về cách sống lành 
  mạnh và môi trường

Chúng tôi làm

 • Phòng Sức khỏe là nơi gặp gỡ trung tâm cho 
  các gia đình, những người làm thiện nguyện 
  và những người tham gia hoạt động
 • Liên kết các công việc xã hội và và bảo vệ sức khỏe
 • Phát triển chung các công việc bổ sung liên quan 
  đến sức khỏe với các bà mẹ /các gia đình và các 
  công sở 
 • Giới thiệu và tư vấn
 • Nâng cao trình độ cho „những người trung gian 
  về bảo vệ sức khỏe /những người phổ biến thông   
  tin, quan điểm
 • Đến thăm bệnh tại nhà (theo nguyện vọng)
 • Giúp đỡ trình bày các công việc riêng có liên quan   
  đến bảo vệ sức khỏe
 • Tư vấn bảo vệ sức khỏe hàng tuần thật tình
 • Phát hành báo khổ nhỏ về sức khỏe
 • Tổ chức các buổi giới thiệu thông tin
 • Các hoạt động 
  …
  

Các đối tác của dự án 

Quỹ bảo hiểm y tế  AOK Plus 

Các bác sĩ/các hiệu thuốc

Các dân cư

Các công sở, các Hiệp hội và các nhóm hành động 
của người dân

Các nhà trẻ / Các trường học

Các bà mẹ /Các gia đình và trẻ em

Thành phố Leipzig
Sở y tế,
Sở thanh thiếu niên

ASW (Sở tu bổ thành phố và khuyến khích xây 
dựng nhà ở)

Ban quản lý khu phố

Quý vị muốn …

Các thông tin 

 • Quý vị có các câu hỏi về chủ đề sức khỏe không?
 • Quý vị muốn biết cụ thể nhiều hơn về chủ đề ăn 
  uống, các biện pháp phòng ngừa, tiêm chủng 
  và thể dục, thể thao không ?

Tư vấn và giúp đỡ

 • Quý vị cần tư vấn và giúp đỡ trong các vấn đề 
  về giáo dục và sức khỏe không?

chủ động đem lại lợi ích

 • Quý vị có quan tâm đến việc nâng cao trình độ  
  liên quan đến sức khỏe không?
 • Quý vị có muốn tham gia hoạt động thiện nguyện 
  là người trung gian bảo vệ sức khỏe không?
 • Quý vị có các ý tưởng không?
 • Quý vị tìm một phòng cho công việc (giữ gìn và 
  bảo vệ sức khoẻ ) phải không?

Quý vị có muốn cùng nhau hành động không

Quý vị tạo mối quan 
hệ với chúng tôi.
Quý vị đến Phòng 
Sức khỏe ở số nhà 
64 phố Konrad. 


