
AAnnrreegguunnggeenn uunndd FFoorrddeerruunnggeenn zzuumm TThheemmaa ZZuukkuunnfftt ffüürr WWeerrkkssttäätttteenn ffüürr
ppssyycchhiisscchh BBeehhiinnddeerrttee iinn ddeerr BBuunnddeessrreeppuubblliikk iinn TTrriieerr aamm 1133..33..22000088

11.. JJeeddeerr MMeennsscchh ssoollllttee ddaass RReecchhtt aauuff AArrbbeeiitt hhaabbeenn,, mmiitt eeiinneemm LLoohhnn ddeerr iihhnn vvoonn eeiinneemm
ssoozziiaalleenn HHiillffeessyysstteemmeemm uunnaabbhhäännggiigg mmaacchhtt..

22.. BBeessoonnddeerrss ppssyycchhiisscchh kkrraannkkee FFrraauueenn uunndd MMüütttteerr ssoolllltteenn nnaacchh ddeerr EElltteerrnnsscchhaafftt
bbeessoonnddeerree HHiillffee ggeewwäähhrrtt wweerrddeenn,, wwiieeddeerr zzuu eeiinneerr ssiinnnnvvoolllleenn uunndd wwüürrddeevvoolllleenn AArrbbeeiitt
zzuu ggeellaannggeenn uunndd eeiiggeenneemm UUnntteerrhhaalltt zzuu kkoommmmeenn..

33.. WWeerrkkssttäätttteenn ffüürr BBeehhiinnddeerrttee ssiinndd zzuumm SScchhuuttzz ffüürr BBeehhiinnddeerrttee ddaa,, ssoolllltteenn aabbeerr nniicchhtt eeiinnee
ssttaaaattlliicchh ggeefföörrddeerrttee ttoottaall AAuussgglliieeddeerruunngg aauuss ddeerr GGeesseellllsscchhaafftt uunndd AArrbbeeiittsswweelltt ffüühhrreenn..

44.. AArrbbeeiitt ffoorrmmtt.. VVeerrsscchhiieeddeennee BBeellaassttuunnggssmmöögglliicchhkkeeiitteenn hheeiißßtt nniicchhtt,, ddaassss wwiirr nnuurr
DDeeppppeennaarrbbeeiitt uunndd ddaass ffüürr ddaass ggaannzzee LLeebbeenn mmaacchheenn kköönnnneenn..

55.. NNaacchh zzwweeii JJaahhrreenn AAuuffbbaauu-- uunndd TTrraaiinniinnggsszzeeiitt ssiinndd ggeerraaddee vviirrttuueellllee WWeerrkkssttäätttteenn,, wwiiee
vvoonn ddeerr AAkkttiioonn PPssyycchhiisscchh KKrraannkkee ggeeffoorrddeerrtt,, zzuu bbeevvoorrzzuuggeenn uunndd ddaahheerr eeiinnzzuurriicchhtteenn..

66.. WWiirr uunntteerrssttüüttzzeenn ddiiee FFoorrddeerruunngg vvoonn AAkkttiioonn PPssyycchhiisscchh KKrraannkkee:: ZZuueerrsstt ppllaattzziieerreenn uunndd
ddaannnn rreehhaabbiilliittiieerreenn.. AAuucchh hhiieerr ddiiee SScchhaaffffuunngg JJoobbccooaacchheess zzuu bbeeaacchhtteenn

77.. WWeerrkkssttaattttlleeiittuunnggeenn uunndd SSoozziiaall-- bbzzww.. IInntteeggrraattiioonnssddiieennsstt uunntteerrsstteehheenn eeiinneerr ssttäännddiiggeenn
KKoonnttrroollllee uunndd wweerr eeiinnee sscchhlleecchhttee IInntteeggrraattiioonnsslleeiissttuunngg bbrriinnggtt,, hhaatt eebbeenn sseeiinneenn BBeerruuff
vveerrffeehhlltt..

88.. VViieell ZZuukkuunnfftt sseehheenn wwiirr iinn UUnntteerrnneehhmmuunnggeenn vvoonn EErrggootthheerraappeeuutteenn uunndd ddeemm
ppeerrssöönnlliicchheenn BBuuddggeett ffüürr iinntteerreessssaannttee AArrbbeeiittsspplläättzzee ((DDöörrnneerr//HHaaeerrlliinn))

99.. FFiinnaannzziieerrtt nniicchhtt ddiiee AArrbbeeiittsslloossiiggkkeeiitt,, ssoonnddeerrnn ddiiee AArrbbeeiitt uu..aa.. aamm GGeemmeeiinnddeewwoohhll
((VVeerrnneettzzuunngg uunndd HHiillffeelleeiissttuunngg iinn ddeerr SSttaaddtt,, ddiiee zzuu CCuummmmuunniittyy CCiittyy ffüühhrrtt uunndd ddaammiitt
ddiiee HHeeiimmee mmiinniimmiieerrtt))

1100.. ZZuumm ggeessuunnddeenn AAllttwweerrddeenn ggeehhöörrtt aauucchh ddiiee BBeerreeiittsscchhaafftt zzuumm eewwiiggeenn LLeerrnneenn.. DDaahheerr iisstt
eess ggeerraaddee wwiicchhttiigg,, ddaassss ppssyycchhiisscchh BBeehhiinnddeerrttee iimmmmeerr wwiieeddeerr vvoorr nneeuueenn
HHeerraauussffoorrddeerruunnggeenn ggeesstteelllltt wweerrddeenn.. AAuucchh hhiieerr ggeehhöörrtt ddaass FFöörrddeerrnn uunndd FFoorrddeerrnn..

1111.. LLeeiiddeerr hhaatt eess ssiicchh ggeezzeeiiggtt,, ddaassss eeiinnee hhoohhee MMeeddiikkaammeennttiieerruunngg uunndd ddaass VVeerrwweeiilleenn iinn
sscchhlleecchhtteerr mmoonnoottoonnee AArrbbeeiitt zzuurr eeiinneerr vveerrffüühhrrtteenn VVeerrggrreeiissuunngg uunndd zzuumm ffrrüühheenn TToodd
ffüühhrrtt.. ((AAbbeerr vviieelllleeiicchhtt iisstt ddiiee ssttiillllsscchhwweeiiggeennddee,, sscchhlleeiicchheennddee nneeuuee EEuutthhaannaassiiee ggeewwoolllltt))

1122 WWiirr ssoolllltteenn ffüürr ddaass RReecchhtt aauuff FFaauullhheeiitt sseeiinn,, wwiiee ssiiee ddiiee IIrrrreennooffffeennssiivvee BBeerrlliinn ffoorrddeerrtt,,
aabbeerr ddaass ffüühhrrtt zzuu eeiinneemm llaannggeenn SSiieecchhttuumm,, ggeeiissttiiggeemm uunndd sseexxuueelllleenn SSttiillllssttaanndd..

WWeerr llaannggee kkrreeaattiivv uunndd ssiinnnnvvoollll aarrbbeeiitteett uunndd lliieebbtt bbiiss iinnss hhoohhee
AAlltteerr,, ddeerr hhaatt mmeehhrr vvoomm LLeebbeenn..

DDiieessee GGeeddaannkkeenn ssiinndd mmiirr ggeekkoommmmeenn,, aannggeessiicchhttss ddeess EElleennddss mmeeiinneerr ffrrüühheerreenn KKoolllleeggeenn iinn ddeerr
BBeehhiinnddeerrtteenn WWeerrkkssttaatttt ffüürr ppssyycchhiisscchh KKrraannkkee iinn HHeeiiddeennhheeiimm.. MMiicchh hhaatt eerr eerrsscchhrroocckkeenn,, wwaass
tteeiillwweeiissee aauuss ddiieesseenn MMiittmmeennsscchheenn ggeewwoorrddeenn iisstt uunndd wwiiee ssiiee tteeiillwweeiissee eehhlleennddlliicchh sscchhoonn
vveerrssttoorrbbeenn ssiinndd.. DDeesshhaallbb iisstt eeiinn ssooffoorrttiiggeerr SSttoopppp uunndd ÜÜbbeerrpprrüüffuunngg ffüürr ddiiee FFöörrddeerruunnggsspprraaxxiiss
ffüürr WWeerrkkssttäätttteenn ffüürr ppssyycchhiisscchh KKrraannkkee zzuu ffoorrddeerrnn.. DDaa ggeerraaddee HHoocchhiinntteelllliiggeennttee uunndd
SSoozziiaallbbeeggaabbttee ((FFrraauueenn)) kkaappuutttt ggeemmaacchhtt wweerrddeenn,, tteeiillwweeiissee 22 bbiiss 33 GGeenneerraattiioonneenn vvoonn uunnffäähhiiggeenn
SSoozziiaall-- uunndd IInntteeggrraattiioonnssddiieennsstteenn,, ddiiee ssiicchh aauuff uunnsseerree KKoosstteenn aauussrruuhheenn bbiiss ssiiee 6655 bbzzww.. 6677 JJaahhrree
aalltt ssiinndd..

KKllaauuss LLaauuppiicchhlleerr HHeerrbbrreecchhttiinnggeenn MMäärrzz 22000088


