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Önsöz Senatör Anja Stahmann

                           

Değerli Okurlar,

Sizlere  Ofisim  ve  Yaşlılar  Temsilciliği  ile  bu  kitapçığı  sunmaktan

memnunum. Bremen Yaşlılar  Temsilciliği  tüm yaşlıların çıkarlarını

temsil etmektedir. Fakat Bremen´in bütün yaşlılarıda Almanca dili ile

büyümemiştir.  Yaşlı  göçmenlerin  çoğunluğu  Türkçe  ile  yetişmiştir.

Onlar için biz bu dergiyi yayınladık.

Yaşlılar  Temsilciliği  yaşlı  insanlara  kendi  dillerinde  hitap  etmenin  önemini  ve  nasıl  bir güven

getirebileceğini  yıllar  öncesinden  fark  etti.  "  Durchblick  ",  Yaşlılar  Temsilciliği“nin  dergisidir,  o

düzenli olarak Türkçeye çevirilmiş makaleler içerir. Şimdi , ilk kez bu çevirilerin bazı seçenekleri ,

bir  kitapçıkta  toplanmış  olarak  sunuluyor.  Bu  bilgilerden  birçok yaşlının  istifade  edeceğini

umuyoruz.  Belki  bu kitapçık ana dili  Türkçe olan Bremen´lilerin  de  Yaşlılar  Temsilciliği'nde yer

almak isteklerine vesile  olabilecektir. Herkese göstermek için lütfen bize yardımcı olun: Bremen

düşünce ve kültür olarak renkli , yaşlılık çok yönlü ve çeşitlidir.

Anja Stahmann
Sosyal İşler, Gençlik, Kadın, Uyum ve Spor Senatörü

Bremen, Ekim 2015



Önsöz

Bremen  Eyaleti'nin Yaşlılar  Temsilciliği uzun

zamandır  göçmen  kökenli  insanları

çalışmalarına dahil etmeye çalışmakta.    Bu

hedefe  ulaşmak  için  de,  yaşlı  politikası

çalışmaları   ve  genellikle   "  Almanya'da

Yaşlanma "  ve özellikle " Bremen´de Yaşlanma "  ile ilgili  bilgiyi yoğunlaştırmak gereklidir.

Bu  özellikle  emekli  olan  veya  yakında  emekliye  ayrılacak  olan  ilk  göçmen  nesili  için

önemlidir.  Bazı  göçmenlerin daha  dil  zorlukları  bulunmakta  ve onların  kültürel

çevrelerinden  hayatlarının  bu  aşamasını  nasıl  geçireceklerine  dair örnekleri  yoktur.

Almanya'da  yaşlanma  konusunda örnek  alınacak  veya  yol  gösterecek  bilgiler  pek çok

göçmen  kişiye yabancı kalmıştır. 

Yaşlılara yönelik hizmetler konusunda, emeklilik konularında,  sağlık ve bakım  sistemleri,

yaşlılar  için  konut,  yaşlılık  ve   yoksulluk,  hareketliliğin korunması,  gönüllü  çalışma

imkanları üzerine sorularda  bilgi akışına ihtiyaç vardır. 

Bilgi lüzumlu! Bu nedenle, Sosyal,Gençlik, Kadın, Uyum ve Spor Senatörü ve Senato Ofisi

(Uyuşum Birimi) desteğiyle  Eylül 2012 den bu yana DURCHBLICK dergisi Türkçe olarak

iki sayfa  arttırıldı. Türkçe seçilmesinin sebebi   Yaşlılar Temsilciliği'nin çeşitli sebeplerden

dolayı daha fazla dilde hizmet verememesinin  yanı sıra  Bremen´de yaşıyan göçmenlerin

çoğunlukla Türk olmasıdır. Bu arada, 108 makale Türkçe olarak yayınlanmıştır.

Bremen'de  yaşlanma  konusunda  bazı  mühim   raporların, yorumların,  tavsiyelerin ve

yardım konularının Türkçe olarak bir  dergide toplanması  önerisi Sosyal İşler Senatör'lüğü

"Yaşlılar Biriminden '' geldi. Öneri büyük onay ve destek buldu. Editörler, bu derginin   yaşlı

göçmenleri bilgilendirme konusunda değerli katkı sağlayacağını ummaktadır.

                   Gerd Feller / Zeynep Sümer

Bremen, Ekim 2015 
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                              1.     Toplumda değişim
         Wandel in der Gesellschaft

İlk dünya - yaşlı insan - endeksi yayınlandı
Erster Welt-Alten-Index

Yaşlı  insanların sayısı diğer yaş gruplarına göre dünya çapında daha hızlı artıyor.  Bu sebeple

hükümetler  kendilerini ayarlamak zorundadırlar, bunun  için  de yaşlıların durumunun nasıl

geliştiğinin bilinmesi  gerekir.İlk  dünya  yaşlı  insan  endeksi,Uluslararası  Kalkınma  Örgütü

HelpAge'nin   ,Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA,  Birleşmiş Milletler,  Dünya Sağlık Örgütü,

Dünya Bankası ,uluslararası istatistik uzmanları  ile ve diğer bilimsel kuruluşlarla  işbirliği  içinde,

2013 yılı yaşlı nesil gününde yayınlandı. Bu her yıl yayınlanıp  sürekli geliştirilmelidir.Cinsiyete göre

bilgilerin  sunulması  amaçlanmalı ve ek göstergeler kullanılmalıdır.

 

AlmanYaşlılar Kuruluşu  Derneği (Die Bundesarbeitsgemeinschaft BAGSO)yaşlı insanların durumu

hakkında  gelişmiş  veri  toplama  için  çabaları  desteklemektedir.  Her  saniye  dünya

çapında iki kişi 60 yaşına girmektedir. 2050 yılıda dünya tarihinde ilk defa 60 yaş üzeri insan 15

yaşından küçük çocuklardan daha çok olacaktır. 2050 de yaşlı insanların oranı 60 ülkede % 30 dan

fazla olacaktır.

HelpAge  üyesi ve  Almanya'nın Bielefeld Üniversitesi  uluslararası sosyal sistemler uzmanı Prof.

Lutz  Leisering'e  göre  "Yeni  endeks sürdürülebilir  kalkınma  konusunda tartışmaları

arttıracaktır.Endeks, sosyal ve politik sorunlarda yaşlıların nerede olduğunun görülmesinde , tüm

hükümetler   için  bir   kriter   sağlar", Endeks  için  araştırılan   devletlerdeki   yaşlılar,   küresel

yaşlı nüfusun % 89'unu temsil ediyor.

Bugüne kadar temel sonuçlar:

 Kuzey ve Batı Avrupa en iyi sonuçlar belirtiyor - 

özellikle sosyal politikaların uzun tarihi nedeniyle.

İsveç endeks de Norveç'ten önde. Almanya 91 ülke  

arasında üçüncü sırada yer alıyor.  "gelir güvencesi"  

konusunda Almanya konumda 9. yeri almaktadır.

 Rusya ve Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri,       

2050 ye kadar  kendi yaşlı nüfuslarında 30% bir   

artış görecektir ve Avrupa genelinde alt 

yarıda yer alacaklardır.                                                Kaynak:    Jahrbuch. Statist.Bundesamt 2010)
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 Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya ve Türkiye gibi en   hızlı yaşlanan G20 ekonomileri

zayıf değerlere sahip ve alt yarıda bulunmaktadırlar.

 BRICS ülkelerdeki hızlı ekonomik

 büyüme (Brezilya, Rusya, 

Hindistan, Çin ve Güneyafrika),

dünyanın  yaşlı nüfusunun 

% 40'ını temsil ediyor ve yaşlı

insanların sadece Çin ve Brezilya'da

daha iyi durumada oldukları 

belirtiliyor.

 En hızlı yaşlanan ülkeler, Ürdün, 

Laos, Moğolistan, Nikaragua 

ve Vietnam, onların  yaşlı nüfusu

2050 yılında  üç kat kadar                                                              (Foto: G.Münchmeyer-Elis) 

artacak. Bu da kötü sonuçlar elde edilmesine sebep olacak.            

 Yaşlı  nüfusu 2050 yılına  kadar  iki  katına çıkacak olan Latin  Amerika,iyi  bir  performans

sergiliyor  ve lider Şili ile   19.sırada yer alıyor.

 2050 yılına kadar Afrika da 13 kat daha fazla yaşlı olacak,   geleneksel sosyal güvenlik

sistemlerinde bir  düşüş gösterecek.  Güneyafrika,  örneğin geriatrik hasta bakıcılığı  (yaşlı

hasta bakımı )cazibesini yitirmesinden sonra çocuk hasta bakıcılığına yönlendirildi.Dört

milyon yaşlı insan için , ülkede sadece sekiz geriatrik tıpcı var.

 

Dünya yaşlı endeksi, yaşlı insanların durumunun sadece kendi ülkeleri ekonomisine  bağlı değil de,

daha  çok siyasi iradeye  bağlı  olduğunu  göstermektedir.  HelpAge Deutschland,  bu  nedenle

kalkınma işbirliğinde yaşlanma süreçlerinin daha fazla ön plana alınmasını, ortak hükümetlerin mali

destek ile  motive edilerek yaşlı  insanların durumunun  iyileştirilmesi için çalışmalarını bekliyor.

BAGSO Başkanı Prof. Ursula Lehr'e  göre: "Biz  yaşam süresindeki artışlara sevinebiliriz. Fakat bu

arada insanların kazanılan yılları refah içinde  geçirebilmesi de,  unutulmamalıdır.  Bunu görme ve

topluma yaşlıların  aktif katkıda bulunmaları sağlanmalıdır''.                                                  G. Feller

(Bilgi için: bagso.de/presse/pressemitteilungen)

(Kaynak: PM HelpAge Deutschland und BAGSO İnternasyonal yaşlılar günü 1.Ekim 2013)

(DURCHBLICK  Nr. 166, 2013, S.2/3 – Nr. 168, 2014, S.9)
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Toplumda değişim - Avrupa Kapsamında Göç 
 Wandel in der Gesellschaft - Migration im europäischen Kontext

                         
Göçmenler ve Kültürlerarası Araştırmalar Merkezi (ZIS)  "toplumda değişim - Avrupa Kapsamında

Göç"  üzerine  bir  konferans  dizisi  başlattı.  Amaç  Avrupa'da  göçün   rolünü  tartışmak.  Bu aynı

zamanda gelecekte“daha iyi tasarım ve çok kültürlü toplum'' ortak kültürlerarası yaşamda iyi çözüm

yolları aramaya yönelmek. Planlanan sekiz etkinlik sonunda, her biri farklı konular ile ilgili set içeriği

özet olarak yayınlanacaktır.

İlk etkinlik 09.10.2013 tarihinde  saat  15.00-18.00  arası  Europa Punkt  Bremen adresinde

(Bremische  Bürgschaft) gerçekleşti.  Konuşmacı ,Heidelberg  Göç Araştırma  ve Ötesi Pedagoji

Merkezi Başkanı Sayın Prof.Dr.Havva Engin oldu. Konuşmacı kendi araştırmalarında " göç ve çok

dillilik koşulları altında dil edinimi”ne değindi, (Birinci, ikinci ve üçüncü dil edinimi ), anaokulu ve

ilkokul  da  dil  kavram  ve  dil  desteği  malzemelerinin  geliştirilmesini,  göçmen  çocuklara  yönelik

politikanın  oluşumu,  kültürlerarası  ve dinler  arası  eğitim,  öğretim ve öğrenimin önemini  anlattı.

Prof.Engin,  göçmen ailelerden gelen çocukların dil ve eğitimine yöneldi  ve  genellikle çocukların

okulda zorluk  çektiklerini çünki okulda  Almanca yerine kendi ana dillerini konuşmaları nedeniyle

daha çok ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtti.  Ayrıca göçmen çocuklarla  ilgili uzun yıllar yoğun

olarak çalıştığı dil uygulamaları araştırma raporunu sundu, çok dillilik genel değerlerini açıkladı ve

büyüyen Avrupa Birliği'nin arka planına deyindi.   İkinci  bir dil  öğrenmek, örneğin Almanca ,için

önemli  bir  temel,  ilk dilde dil  yeterliliğinin   olduğunu belirtti.  Devam eden görüşmelerde eğitim

politikası içinde bir  değişiklik perspektifi ile  ilgili fikirler  ortaya  atıldı. Konferans  dizisi ile  ilgili

aşağıdaki adresten daha fazla bilgi talep edilebilir:

 (DURCHBLICK  Nr. 166, 2013, S.6/7 – Nr. 169, 2014, S.9)

         

 Demografik Değişim 

Demografischer Wandel 
              

Biz,  uzun  yaşamlı  bir  toplumda   demografik  değişimin  içinde   yaşıyoruz.  Önemli  olan

sadece ne  kadar yaşlanmamız değil,  aynı zamanda nasıl yaşlanmamızdır; bu sadece yaşama

yılları vermek  değil, bilakis  yıllara da yaşam vermekdir!   
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    Milyon olarak dünya nüfusunda gelişim

Sene 2000 2025 2050
Avrupa 727 683 603
Afrika 793 1.358 2.000
Asya 3.672 4.776 5.428
Latinamerika 518 695 805
Kuzeyamerika 314 384 438
Okyanusetrafı 30 40 47
toplam 6.054 7.936 9.321

1950 yılında Avrupa dünya nüfusunun % 21.8

kadar idi. 2050 de, sadece % 7.6 olacak.

(Kaynak: Dünya  Nüfus  Yaşlanması  1950-2050,

Birleşmiş Milletler, 2002 New York)

1889- 2012 yılları arasında Almanya'da
 yaşam beklentisi 

Sene Bayan Erkek
1889 40 37
2008 82,4 77,2
2012 82,9 77,9

(Kaynak:  Federal İstatistik Dairesi)

% - Olarak bazı Avrupa 
ülkelerinde 80 yaş  üzeri insanlar

Sene 1950 2000 2025 2050
Almanya 1 3,6 7,4 13,2
Italya 1,1 3,9 7,5 14,1
Avusturya 1,2 3,5 7 14,5
Isvicre 1,2 4 7,6 13,9
Fransa 1,7 3,7 5,8 10,4

(Kaynak: Dünya Nüfus Yaşlanması 1950-2050, 
Birleşmiş  Milletler, New York)

Milyon olarak Avrupa'da ve Almanya'da 
nüfus gelişimi ve yaş ortalaması (ortalama

yaş)

Sene 2000 2025 2050
Avrupa 727,3 683,5 603,3
Ortalama 
Yaş

37,7 45,5 49,5

Almanya 81,7 78,8 70,8
Ortalama 
Yaş

42,4 48,5 51,4

(Kaynak: Dünya Nüfus Yaşlanması 1950-2050, 
Birleşmiş  Milletler, New York)

Nüfusun yüzde olarak değişimi: 
Bremen ve Bremerhaven (2009-2030)

Bremen + 0,8 %
Bremerhaven - 3,2 %

Biz demografik değişiklikler olan bir zamanda

yaşıyoruz:  Gittikçe  daha  fazla  insan daha

uzun yaşama erişirken,gittikçe daha az çocuk

doğuyor. (Prof.Dr.Ursula Lehr, Bremen, Mart 2014)

             Her  75 yaş üzerindekiler için:

Yaş 1890 1950 2010 2050

0-20 36 11 1,9 0,8

20-40 23 10 2,6 1

40-60 15 10 3,4 1,1

60-75 5 4 2 1

       (Kaynak: Destatis 2009)

Almanya'da 90 ve 100 yaş üzerindekiler

Yaş 2000 2020 2050

>  90 501300 1047000 2100000

> 100 10000 44000 114700
(Kaynak:  UN  2002,  World  Population  Ageing,  Dünya
Nüfus Yaşlanması, 1950-2050)

31.12.2012 tarihinde cinsiyete göre 100 yaş
üzeri emekli sayısı (2000-2009)

Erkek Kadın toplam

2000 967 3689 4656

2005 2144 6590 8734

2009 2912 9743 12655
(Kaynak: Alman Emeklilik Sigortası 2012)

Toplumumuz, daha  az,  daha  yaşlı  ve  daha

renkli  olacak.  Biz  Yaşlandıkça,okadar  da

daha az yetenek, beceri, davranış ve deneyim

modları  hakkında  yıllar   sayı  kayd  edecek.

Yaşlanma,  her  zaman  kendi  çok  eski

deneyimleri  ile  bir  ömür  boyu  sürecin

sonucudur.  Mesleki  eğitim,  yaşam  tarzı  ve

stres  ile  başedebilme yolu  bir  etkiye  sahip,

fakat özellikle sağlıklı, bilinçli  bir  yaşam tarzı

önemlidir.  Yaşlanmanın,  genel  bir  model

açığı sorgulanmalıdır. 

„ESKİ STANDARTLAR YERİNE - YAŞLANMA
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FORMLARI   "YAŞLANMA GÖRÜNTÜLERİ "

(Prof. Dr. Ursula Lehr,  Bremen, Mart 2014)

(Bu noktada, DURCHBLICK (krş. Nr. 172 ve  173) 

Demografik  değişim  ile  ilgili  daha  önce

yayınlanan  rakamlara  bağlantı oluşturur.

Ortalama yaşam beklentisinin artması ve yaşlı

insanların  sayısı,  sosyal  tetiklemelere

bağlı.Yaşlılıkta    mümkün olduğu kadar uzun,

kendince  bağımsız  yaşamayı   sağlamak için

yollar bulmak. Bu öncelikle sağlıklı olmak   ve

aynı  zamanda  kent  ve  ülke  koşulları

oluşturularak  yaşlı insanların, uyumlu, aktif ve

sağlıklı kalmalarını temin etmek.  Günümüzde

 sağlık konusu önemli olmalıdır.  

        80 yaş genel popülasyonda yetkinlik

 ve bakım 
(Yüzde olarak)

Yaş Başka bakıma
muhtaç
olmayan

Evde
bakım

Huzurevinde

80 - 85 81,4 12,6 6

85 - 90 65,7 20,6 13,7

    > 90 41 29,7 29,2
(Kaynak: Prof.Dr. Usula Lehr, 2013)

Demanslı kişilerin oranı

Yaşlılık
yılları

65 -
69

70 -
74

75 -
79

80 -
84 

85 -
89

> 90

% 2,8 6 13,3 23,9 34,6 1,2
(Kaynak: Prof.Dr. Ursula Lehr, 2013)               

 
Demansden  muzdarip

insanların  sayısı  (tahminen)  800.000-1,2

milyon.  Demanslıların  yaklaşık   %  50

Alzheimer tipi ile ilişkilidir. 

 

Bremen'de  "Yaşlılıkta  yaşam  şekli -  sağlıklı

yaşam  tarzını  teşvik",konulu  toplantıda

BAGSO  dan Prof  Ursula  Lehr,   yaşlılıkta

hastalıkların  ekseri "yaşlılık  hastalıkları"değil

aksine  "hastalıkların yaşlanması"olduğunu ve

daha  önceki  yıllarda kökenlerinin  varlığını

belirtti.  Sağlıklı  kalma  ve  yaşlanma  yaşam

boyu  süreçlerdir.  Sağlık,  sadece  yaşlanma

sırasında   azalmaz  ancak sadece  her  an

yenilenmenin olduğu yerdeki azalmadır . Hatta

hasta  bir  insanın   teşvik  edilmesi  gereken

birçok sağlık unsuru vardır. 

Bu  da  gösteriyor  ki  bir  ömür  boyu,   sağlığı

korumanın ne  kadar  önemli  olduğudur.

Sağlıklı  diyet,  egzersiz,  zihinsel  ve  sosyal

aktivite,  sağlıklı  ve  yetkin  yaşlanma

kurallarıdır. 

Sağlıklı  beslenme  ile  ilgili  olarak,  aşırı

beslenmede  olduğu  gibi  az  beslenmede

de  beslenme  bozukluğunu  önlemek  için,

ne yediğimiz ve neden yediğimiz daha sık

sorulmalıdır. Ayrıca kontrollü alışveriş için

biraz daha fazla vakit ayırmak faydalıdır.

Yaşlılıkta hareketlilik, sosyal ve kültürel

yaşama  katılım, günlük  ihtiyaçların bağımsız

bir  şekilde tedarik  güvencesinde büyük bir rol

oynar.  Atasözünde  olduğu gibi "İşleyen demir

pas tutmaz". Kısıtlı fiziksel aktiviteler, bir kısır

döngüye neden olur: Hareketsiz yaşam tarzı,

giderek artan bir isteksizlik yaratır. Bu sonuçta

aktivite  eksikliğine  yol  açabilir.  Hareket

çokluğu, hareket isteğini oluşturur. En azından

günlük hareket tıbben tavsiye edilen düzeyde

tutulmalıdır.  Düzenli  yaşlı sporu muhtemelen

daha yararlı olacaktır. 

Genellikle  yaşlılıkta, ilgisizlik  ve can sıkıntısı

görülmektedir.  Bu,  sosyal  çevreden  çekilme,
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tatminsizlik  ve  depresyon  ile  sonuçlanır.  Bu

durumdan  her  zaman  ağır  darbeler  sorumlu

değildir,  bilakis  çalışanların yanı  sıra

emeklilerde  de  kendini  bırakma  tehlike

belirtileri  olabilir.  İnsan  artık  kendine  ihtiyaç

olmadığını  hissederse  kendini  bırakma

tehlikesi gösterir, bu da sıhhate zararlıdır.  Bu

nedenle, sağlıklı yaşlanma için gerekli sosyal

aktivite önemlidir. Gerekli olma hissi, yaşlılıkta

yaşam kalitesi  için  güçlü bir  destektir.  Örnek

olarak,  bir  sivil  katılım  veya  büyükanne-

büyükbaba yardımı  sağlığın  korunmasında

değerli  bir  katkıdır. Yaşlılar  bugün eskisinden

daha etkin olduğundan,  soru; “Yaşlı,  toplum

için daha ne yapabilir ?” 

Uzun   yaşama  şansı için  tüm  sorumluluk

öncelikle,  her  bireyin  kendisinde  yatıyor.  Bu

şansı kullanmak için “sağlıklı ve aktif kalmak!”

gerekir. 

Kuşkusuz önemli bir soru şudur:  "Yaşlılar için

toplum  ne  yapabilir  ve  ne  yapmalıdır?".

Yukarıda  içeriği  belirtilen "Durchblick"  in

gelecek  baskısı,  Bremen  toplantısı   ile  ilgili

olacaktır.      (Kaynak: Prof.Dr.Usula  Lehr,  2013)

               G. Feller

(DURCHBLICK  Nr. 172, 2014 S.1/2, Nr. 173, 2014, S.6,
Nr.  175,  2014,  S.6/7–  Nr.  176,  2014,  S.9/10,  Nr.178,
2014, S.9/10)

Gerçeklerin gözden geçirilmesi  
 Göçmen kökenli insanlar arasında yoksulluk  Bölüm 1: Genel durum

Faktencheck 1 - Armut unter Menschen mit Migrationshintergrund

Zeynep  Sümer,  Bremen  Yaşlılar  Temsilciliği  yönetim  kurulu  üyesi,  Bremen´de  özellikle

göçmen  kökenli  insanların  yoksulluğunu  araştırdı.  Üç kısımda  yayınlanacak  olan

araştırma ,sonuçların bir  özetidir. Yoksulluk riski artmaktadır ve  bu sadece Alman asıllı  olanlar

için  değil,  aynı  zamanda  göçmen  kökenli  insanlar  için  de  geçerlidir.  Almanya'da,81.750.000

nüfusun 15.960.000 i  (% 20) bir göç geçmişine sahip. (Kaynak: Mikrozensus 2008).

                                                                           

Ülkeye,  1955 yılından  sonra Alman ekonomik  mucizesi  sırasında gelen  ve daha  sonra

burada  kalan  sözde  misafir  işçi  birinci  generasyon,  zaten  şu  an emekli.  Almanya'daki  diğer

göçmenler  ve  sonraki  yıllarda gelenler,  ekonomi  ve  işgücü  piyasasında  ve  buna  bağlı  olarak

emekliliklerini  etkileyici  kazançlarındaki   tüm  olumsuz  gelişmelere  maruz  kalmıştır.  Böylece

aralarında  yoksulluk,  özellikle  çocuk  ve  emekli  yoksulluğu  belirgin  bir  şekilde  ortaya

çıkmıştır.Toplam 13 milyon Alman yoksulluk riski altında  yaşıyor. Yaşlıların % 13  ü  ayda 848 €

gelire sahip. Daha az geliri olanların  yoksulluk riski altında olduğu kabul ediliyor. Buda nüfusun %

15,1 için geçerlidir. 

Göçmenler arasında  yüksek  yoksulluk risk nedenleri, genel  olarak    büyük ölçüde  diğer

nüfus kesiminde olduğu gibi  aynıdır: Sanayi ve ticari krizler,  meslek hastalıkları nedeni ile   erken

emeklilik, personelde kısıtlamalar  , işsizlik, düşük ücretler ve geçici çalışma. Birçok göçmen için,

yoksulluk riski nedeni eğitim ve mesleki niteliklerin, yeterliliklerin sınırlı  tanınması, dil  sorunu  yanı
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sıra geçici ve düşük ücretli işlerde bile çok düşük maaşla çalışmış olmaları.  İtalya, Yugoslavya ve

Türkiye'den Almanya'ya vasıfsız işçi olarak gelen ve genellikle sadece düşük gelir gruplarında işçi

olarak çalışan göçmen işçilerin özellikle önceki nesiller olduğu bilinmektedir. Bu zorluklar 1973 den

sonra , işçi alma stopundan  sonra dahada arttı. Dr. Eric Seils, Jutta Höhne, Benedikt Linden ve

Anne Wiebel´in  çalışmalarına  göre,1970 lerde  ortalama brüt maaş üzerinde ödeme yapan büyük

şirketlerde sıkı çalışma ve fazla mesaiye rağmen  göçmen işçilerin aldıkları maaş tutarı ,Almanların

aldıkları maaşın çok az altında idi.Daha sonra    madencilik ve tersane krizlerinde  artan kitlesel

işsizlikten   maruz  kalan  yine  göçmen  işçiler  yani  ilk  nesildi. Yabancı  işçiler  nadiren  büyük

şirketlerde ,en düşük ücretli işlerde  çalıştıklarından,  daha da fazla  çalışarak düşük saat ücretini

telafi  etmek için çok az fırsatları   vardı.  Yabancılar için işsizlik oranı Almanların  işsizlik oranına

nispetle daha   da yükseldi.Şu an 65 yaşın üzerinde olan misafir işçilerin % 41.5 işsiz kaldı. % 12,7

si temel güvenlik  (Grundsicherung) parası  alıyor.  Bu oran Alman yaşlılarında sadece % 2,1 dir.

(Kaynak:  Mikrozensus 2011 und Migazin. Armut – Altersarmut). 

O zamanki   ekonomik durum sadece düşük  gelir  değil,  aynı  zamanda düşük emeklilik

haklarını da beraberinde getirdi. Yeni Alman emeklilik verileri ve Mikrozensus Ekonomik ve Sosyal

Araştırma Enstitüsü (WSI) Hans Böckler Vakfı,  göçmen   işçilerin sosyal  durumlarını belirleyecek

araştırmalar yaptı. 

Buna göre Türkiye´den gelen 65 yaş üzeri göçmen erkekler  ortalama sadece ayda 742 €

yasal emeklilik hakkına sahip, aynı durumdaki Alman emeklisi 1.109 € almaktadır. Bugün,göçmen

kökenli olmayanlar   için  ortalama emeklilik (erkek )1.226 €,  (kadın ) 628 € dur  . Göçmen kökenli

ler de ortalama 890 € (erkek) 598 € (kadın) emekli maaşı almaktadır. Özellikle göçmenler arasında

kadınlar  bundan  etkilenmektedir.  Birçoğu  Türkiye'den  aile  birleşimi  kapsamında  70'li  ve  80'li

yıllarda  geldi.  Onların yeteri   dil  becerileri  yoktu  ve  genellikle  hiçbir  profesyonel  eğitim

almamışlardı.  Erkeklere bağımlı  ev  ve  çocuk yetiştirme görevleri  ile  meşgullerdi.  Bazıları   ev

yardımı veya temizlik  gibi saatlik bazda çalıştılar.  Onlar ,zaten yoksulluk içinde veya yoksulluk

riski  çok yüksek olan  eşlerinin düşük geliri  ile yaşıyorlar. Ancak daha sonra  sadece  ebeveynlik

süresi tanındı bu yüzden bu durumlarda emeklilik ödemeleri,  nadiren yapıldı.  Ayrıca göçmenler

arasında da sosyal farklılıklar var.Türk emekli kadınlar  en düşük emeklilik haklarına sahip. Onlar

ortalama  sadece  363  €  emeklilik  alıyorlar.   Alman  uyruklu  kadınlar ayda  572  €  ,  Yunanlılar

ortalama 570 €  ve İtalyanlar ortalama 467 € emeklilik maaşı alıyorlar. 
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Almanya'da yoksulluk riski altındaki  nüfusun % payı

Yoksulluk riski olan
kişiler

göçmen kökenli olmayan  göçmen kökenli olan

Toplam nufus 12,3 26,6

Çocuklar < 18 yaş 13,7 30,3

yaşlılar  > 65 yaş 11,5 31,4
                (Kaynak: Mikrozensus 2013 und Migazin. Armut – Altersarmut)

Bu  konu,  Bremen'deki durumun daha yakından  incelenmesi "Durchblick´"  in bir sonraki

sayısında devam edecektir.                                                                              Z.Sümer / G.Feller

(DURCHBLICK  Nr. 181, 2014, S.5/6 – Nr. 184, 2015, S.9/10)

Gerçeklerin gözden geçirilmesi  
 Göçmen kökenli insanlar arasında yoksulluk  Bölüm 2: Genel durum

Faktencheck 2 - Armut unter Menschen mit Migrationshintergrund

Almanya'da göçmen kökenli insanların fakirlik  durumuna ilişkin verilerin toplanması zordur

çünki milliyet  veya köken istatistiksel  tablolar  diğer  istatistik  tablolar  içinde yer  alır. Böyle özel

bilgiler de sadece o konuya özel ilgi var ise bulunabilir. 

                     

Ekim 2014 yılında "Bremen'de   yaşam durumları" başlığı altında  yayınlanan İkinci Yoksulluk ve

Zenginlik Raporu (Aurb) tasarımı, Ocak 2015 de Senato'ya sunuldu. Rapor, eyaletimizde  yoksulluk

ve zenginlik gelişimine dair 270 sayfayı aşan geniş bir malzeme içeriyor ve çeşitli nedenlere atıfta

bulunarak fakirliği   azaltmak veya tehlikeli  olabilecek  duruma gelmesini   önlemek için alınacak

tedbirler  üzerinde  efektleri  belirtiyor  ve  ayrıca   göçmen  kökenli  insanlar  arasındaki  yoksulluk

üzerine, daha önce olduğundan  daha fazla bilgi aktarıyor. "Durchblick´de" sadece bazı gerçeklere

yer verilmekte.                        

Göçmen  kökenli nüfusun oranı 2014 AuRB  itibariyle, % 26.7 (2007), % 29,5 (2012)   arttı. Bremen

şehrinde göçmen kökenli yaşlı (60 +) oranı % 11.5 (2012) 'dir. 2030  yılında % 20 oranında artacak.

6 yaşından küçük çocukların yaklaşık yarısı (% 53.8) 2012 (bkz. Aurb 2014, p.192, 267) göçmen

kökenli.  Yaşlılıkta yoksulluğu  önleme göz önüne alındığında her zaman eğitimin önemi vurgulanır.

Okul ve mesleki eğitim oranlarındaki veriler ilginç olmalı.
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Bremen şehir nüfusu , göçmen kökenli olan ve olmayan

Bremen şehri nüfusu 2007 2012

Toplam 547.769 545.451

 göçmen kökenli

0 - < 18 yaş 38.238 37.464

18 - < 65 yaş 98.886 103.952

65 yaş ve üzeri 10.411 13.209

göçmen kökenli olmayan

0 - < 18 yaş 46.016 42.922

18 - < 65 yaş 249.754 245.940

> 65 yaş 104.464 101.964
 (Kaynak:  Lebenslagen im Land Bremen, 2014, S. 77)

Bremen Eyaleti , göçmen kökenli   olan ve olmayan (16 - <65) yaş nüfu  sun    
  okul eğitimi oranı %

Nüfus
16 - <65 yaş

Hala okul
eğitiminde

Okul diploması
olan

Okul diploması olmayan

Göçmen
kökenli

olmayan

4 94 3

Göçmen
kökenli

8 76 16

           (Kaynac: Lebenslagen im Land Bremen, 2014, S.90)

Bremen Eyaleti'nde,göçmen kökenli olan ve olmayan nufusun mesleki eğitim oranı  %

Nüfus
16 - <65 yaş

Hala meslek
eğitiminde

Meslek eğitim
diploması ile

Meslek eğitimi
olmadan

 Göçmen
kökenli

olmayan

9 73 18

Göçmen
kökenli

12 43 45

           (Kaynac: Lebenslagen im Land Bremen, 2014, S.90)

Hiçbir eğitim veya mesleki diplomaya sahip olmayan 16-<65  yaş arası göçmenlerin oranı, göçmen

kökenli olmayan grup ile karşılaştırıldığında çok daha yüksektir.  Bu rapor aynı zamanda göçmen

kökenli insanların daha sık işsizlikten etkilendiklerini gösterir.   Ancak, göçmenlerin  dörtte   üçünün

(% 76), bir  diploması olması gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu göçmenlerin büyük bir kısmının

"emek piyasası ve eğitimin  içine başarılı bir entegrasyon için temel bir engeli aşmalarıdır". 

(Kaynak: Lebenslagen im Land Bremen, 2014, S. 90 
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Almanya'da göçmen kökenli olan ve  olmayan işsizlerin eğitim oranı  %

işsiz kişi  Göçmen
kökeni

olmayan

Göçmen 
kökenli

işsiz kişi Akadem
i eğitimi

Mesleki
eğitimi

Mesleki
eğitimi

olmayan

belirtilmemiş 1,9 1,5 Göçmen
kökeni

olmayan

62,9 72,5 43,9

Akademik
Eğitim

8,3 5,8 Göçmen
kökenli

37,1 27,5 56,1

Mesleki
eğitim

39,5 17,5 toplam 100 100 100

Mesleki
eğitim

olmadan

50,3 75,2

 Toplam 100 100
  (Kaynak:  Lebenslagen im Land Bremen, 2014, S. 92)

Bremen'de  göçmen kökenli olan ve olmayan emeklilerin emekli maaş ortalama tutarı evrim verileri

de göz önünde bulundurulmalı.

                       Bremen Eyaleti  malulen emeklilik      Bremen Eyaleti yaşlılık emekliliği 
                    ortalama miktarı  Euro olarak  tutarı        ortalama miktarı  Euro olarak  

Yıl Erkek Kadın Yil Erkek Kadin

2000   771 590 2000 960 463

2013   564 521 2013 927 561

                    (Kaynak: DRV -Schriften, , Bd.22, Rentenversicherung in Zeitreihen ,Okt. 2014 ) 

Ortalama emeklilik primi listelenen dönemde düşmüş ve aynı zamanda satın alma gücü 2000 

yılından bu yana fiyatlardaki gelişmelerden dolayı azalmıştır. Federal bölgeler ile 

karşılaştırıldığında emekli maaş tutarı Bremen'deki göçmen kökenli olan ve olmayan insanlar için 

düşüktür. (Bkz.. Bölüm 1, "Durchblick"181, s.5). Bremen'de 153.378 kişi emeklilidir. Ortalama 

emekli maaşı kadınlar için 759 € erkekler için 1031 €.

''Emekli  geliri,temel  güvenlik  yardımı'',  ''Şehir  bölgeleri   olarak  fakirlik  ve  zenginlik  ''

Duchblick'in bir sonraki sayısında ele alınacaktır.                                                       Z.Sümer / G.Feller
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Gerçeklerin gözden geçirilmesi
Göçmen kökenli insanlar arasındaki yoksulluk 

Bölüm 3: Bremen'de durum
                     Faktencheck 3 - Armut unter Menschen mit Migrationshintergrund

Bremen kentinde nüfusun % 23  ü  yoksulluk riski altındadır.  En fazla  yoksulluk  riski altında olan

aşırı borçlu insanlar,  sosyal açıdan dezavantajlı  aileden   gelen küçük çocuklar  ve çocuklu   tek

ebeveynler. 

Sosyal  ve temel güvenlik yardımı alanlar 

Bremen (şehir) Göçmen kökenli olmayan Göçmen kökenli

Sosyal yardım alan
(> 40 yaş)

72.386 20.885

Temel güvenlik yardımı
alan

(> 65 yaş)

9.595 1.918

             (Kaynak: Stat. Landesamt Bremen. 2013)  

Ilçelere göre yoksulluk Oranları (örnek) 

Nüfus Gröpelingen Huchting

Toplam
 

Göçmenler

35.565 29.269

15.631 (44%) 10.932 ( % 37 ) 

Ortalama yıllık gelir 18.234 € 23.528 €

Temel güvenlik alıcıları

> 65 yaş üzeri

 Göçmenler

926 648

523 (56%) 469 (72%)

216 183

ilçe Hemelingen Schwachhausen

Toplam

Göçmenler 

42.097 38.185

13.096 (31%) 6.349 (16,6%)

Ortalama yıllık gelir 25.844 € 48.283 €

Temel güvenlik alıcıları

> 65 yaş üzeri

Göçmenler

565 291

296 (52%) 206 (70,7%)

132 39
(Kaynak: Statist. Landesamt Bremen 2013)
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 Bremen'de refah ve servet düzeyleri, ilçe nüfusuna göre göçmenlerin oranı 

Refah seviyesi Gelir Euro olarak ilçe sayısı  Göçmenlerin
oranı %

Ayrıcalıklı ve güvenli
refah

50.001 - 101.750 13
örnek Oberneuland,

Borgfeld,
Schwachhausen

15

Emin ve mütevazı
refah

  33.382 - 50.000 28
örnek  Arsten, Osterholz,

Horn-Lehe

15,1 – 26,6

mütevazı ve
istikrarsız refah

 25.001 - 33.381 21
örnek Mahndorf, Walle,

Huchting 

26,7 - 40

Yerleşmiş yoksulluk  25.000 kadar 16
örnek  Gröpelingen,

Hemelingen, Tenever,
Kattenturm

40,1 – 61,6

        (Kaynak: Institut Arbeit und Wirtschaft, Bremen üniversitesi)

Kurumların dışında  (65+) Temel Güvenlik yardımı alanlar 

Tüm alıcılar Bremen Eyaleti Bremen Şehri Bremerhaven

2007 5.860 4.592 1.387

2012 7.137 5.742 1.387

Yabancı sosyal
yardım alıcıları 

Bremen Eyaleti Bremen Şehiri Bremerhaven

2007 1.468 1.286 182

2012 1.759 1.546 213
    (Kaynak: Lebenslagen in Bremen , 2014 s.57 / 58)

   SGB XII  4. Bölüm e.v.E göre sosyal yardım  
alan kadınların (65  yaş ve üzeri )  yüzde oranı

Bremen Eyaleti Bremen Şehri Bremerhaven

2007 68,90% 67,70% 73,20%

2012 64,9% 64,1% 68,2%
                    (Kaynak: Lebenslagen in Bremen , 2014 s.58)

Bremen'de, 27.500  (% 33) çocuk  yoksulluk içinde veya yoksulluk riski altında yaşıyor. Bremen'de

12 ilçede % 30- 40 oranında, 4 ilçede % 50 oranında çocuk   yoksulluk tehdidi  altında. Yaşlılarda

da finansal sorunlar var. Eğer gelirleri ortalama  gelirin % 60 altında ise yoksulluk tehdidi var. Pek

çok iş yılına rağmen onlar için günlük ihtiyaçlarını karşılamak zor. Kadınlar da  yukarıda belirtilen

yıllar itibarı ile genellikle açık bir şekilde yoksulluk riski altındadır.
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Yaşlılık (65 ve üzeri )ve sakatlık durumunda  (SGB XII  Dördüncü bölüm)
  temel güvenlik  yardımı alan tüm yabancı alıcıların  yüzde oranı

Yaşlılıkta temel güvenlik(65 yaş ve üzeri) dış kurumlar

Kadın oranı Bremen
Eyaleti 

Bremen Şehri Bremerhaven

2007 61% 60,3 66,5

2012 62,4 61,9 65,7
     (Kaynak: Lebenslagen in Bremen , 2014 s.59)

Bremen eyaletinde,  SGB XII  Dördüncü Bölüm  a.v.E., sosyal yardım alan tüm kadınların % 23.7

(2012)   yabancı kadın.  Bremen'de  % 26,  Bremerhaven'da % 14,8. Genel olarak,  yardım alan

kadınların oranında 2007 yılına göre artış olmuştur. (Kaynak: Lebenslagen in Bremen, 2014 s.59). 

Bremen'de yaşayan  insanların, pozitif ekonomik büyüme ve azalan işsizliğe rağmen yaklaşık % 23

(2012) yoksulluk riski altındadır. Bremen eyaletinde % 19.1  yoksulluk oranı, % 15,1 Almanya genel

ortalamasının üzerindedir. Buna karşılık,  Bremen  şehrinde  % 22.3  ayni  şekilde  genel   ortalama

% 15,2 nin üzerindedir. (Kaynak: Lebenslage in Bremen, 2014 s.267).

Yoksulluk tehdidi nedenleri karmaşık olup  menşe her iki grup için de büyük ölçüde aynıdır, ancak

bazı  farklılıklar  da  vardır.  2014  yılı  Fakirlik  ve  Zenginlik  Raporu   (AuRB  -Armuts  und

Reichtumsbericht)  göre  göçmenler  arasında  genellikle  maddi  sınırlamalar  zaten  belirli  kültürell

zorluklar,topluma katılımı daha da zorlaştırmakta.  Burada zamanında takviye ve destek ihtiyacı

ortaya çıkmakta.   Genel olarak, rapor göçmenlerin  giderek yoksulluk riski altında olan gruba dahil

olduklarını belirtiyor.  Fakat özellikle "mesleki eğitimi  olmayan insanlar" yoksulluk riski altındadır.

"Bremen' de, mesleki eğitime  sahip olmayanların oranı yaklaşık % 40 tır. Temelde, yoksulluk riski

genel olarak tüm mesleki  alanlarda  artmış ve zamanla,  mesleki eğitimi olmayan göçmen kökenli

insanlar için, özellikle daha da fazla   artmıştır. (Kaynak: Lebenslagen in Bremen,  2014 s.123).

Bremen 2014 Aurb verileri son   derece geniştir. "Durchblick" dergisi genel ve belirli bir grub için

yoksulluk  risk işaretlerinin bütün özellikleri hakkında bilgi veremez. Fakat referansları ile uyarmak

ve bu verileri sağlayan kaynağa  dikkat çekmek olabilir. Seçilen veri sayıları Bremen'de  göçmen

kökenli insanlar  üzerindeki   yoksulluğun artması etkisinin  ilk  göstergeleridir.  Kim,  konuyu daha

detaylı incelemek isterse,  internetten  Aurb 2014 "Lebenslagen im Land Bremen'' : 

www. 2.armuts- und reichtumsbericht bremen 2014.  den bulabilir.

Bremen  Yaşlılar  Temsilciliği  çalışma grubu "politika"   yoksulluk  sorunu ile  ilgilenmeye   devam

edecektir. Burada, odak sadece yaşlıların mevcut durumu değil,  özellikle eğitim, işgücü piyasası

ve  emeklilik  sisteminde  daha  anlamlı  reformların gecikmesi  halinde  önemli  problemler  ile
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karşılaşılacak olan genç  nesillerin geleceğidir.   Yaşlılar Temsilciliği,  son yıllarda konuyu pek çok

kere ele alarak  düzenli olarak kamuya  konu hakkında düşüncelerini açıklamış ve"Durchblick" de

yayınlanmıştır. ("Durchblick" yayınlarına bkz. 2012-2014 Faktencheck).                Z.Sümer/G.Feller

(DURCHBLICK  Nr. 181, S.5/6,  182, S.4-6,183, S.2/3  – NR. 184, 185, 186, S.9/10)

         

2. Yaşlılıkta ikamet
Wohnen im Alter

''Wohnberechtigungsschein - Sosyal konut talep hakkı belgesi''
 için bilgi !

           Hinweise auf Wohnberechtigungsscheine

Bremen  Yaşlılar  Temsilciliği  yaşlıların  sosyal  konut  talebi  belgesi  üzerine  sorulan  soruları

cevaplandırabilmek ve okuyucularına kısa bilgi verebilmek için konuyu araştırmıştır.

Kim, kamu tarafından sosyal yardım ile finanse edilen ( sosyal Konut´a ) yerleşmek isterse, bu

belge  gereklidir.Yasal  şartlar  yerine  getirildiği  takdirde,  bu  bir  yıllık  dönem  için  yetkili  makam

tarafından  ev  arayanların  isteği  üzerine  verilir.Yönetmeliğe  göre,  yetki  belgesi  verilmesi  ücreti

olarak,  15,00 € tahsil  edilir.Bundan sosyal  yardım ve işsizlik  yardımı  alanlar,  Sosyal  Kanun'un

ikinci kitabına göre ( SGB II ) muaftır.

1. Bremen Şehrinde, sosyal konut talep hakkı belgesi ( Wohnberechtigungsschein) verilmesi 

için  yetkili  makam,  Referat  Wohnungswesen  beim  Senator  für  Umwelt,  Bauen  und  

Verkehr,  Contrescarpe  73,  28195  Bremen,  buna  ek  olarak  aynı  zamanda  Bürger  

Center, Pelzerstr.40, Servic Center des Stadtamtes, Streseman Strasse 48 ve Bürgeramt 

Blumenthal ve Vegesack.

2. Her başvuruda uygulama için son 12 ay içinde elde edilen gelirin kanıtlanması veya en son 

gelir vergisi beyannamesinin eklenmesi gerekir. Emekliler emeklilik belgesini ,bakım yardımı

alanlar  yardım  belgelerini  göstermeleri  gerekir.  Öğrenciler   bir,  işsizler  Federal  İş  

Bulma Kurumu'nun işsizlik belgesini ,sosyal yardım alanlar alınan sosyal yardım miktarını 

kanıtlamalıdırlar.

3. Ev halkından sayılan kişiler hakkında bilgi verilmelidir.

4. Yabancılar için vatandaşlık veya ikamet hakkının, ikamet statüsü ile doğrulanması gerekir.

5. Yetki konusu belirli gelir sınırlarına tabidir.

6. Belirli durumlarda (genç çiftler,ciddi derecede sakatlık, 12 yaşın altındaki çocuklar,16 ile 25 

yaş arası  kendi  geliri  olmayan  bakımı  ile  yükümlü  olunan  çocuklar  için  )  muafiyet  

garantisi vardır.

7. Benzer şekilde, reklam maliyetleri, gelir sınırlarını belirlemede dikkate alınır.      

  (DURCHBLICK Nr.161, 2013, S.6 – Nr. 165, 2013, S.9)                                                        E.Grimm
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                      Yaşlılara uygun semtler – iyi bir toplumda yaşlanmak

           Altengerechter Stadtteil - Altern in guter Gesellschaft

2008  den  bu  yana  Bremen'in  Hemelingen,  Obervieland  ve  Gröpellingen  bölgelerinde

“yaşlılara  ulaşmak  -  ev  ziyaretleri''  bir  model  proje  olarak  yürütülüyor.  Hedefi  yaşlı  insanların

yaşamlarını iyileştirmek. Onlar kendi aile yaşamında kalmalı, toplumsal yaşama katılmaya teşvik

edilmeli,  yalnızlıktan korunmalı  ve her  tür  sosyal  hizmetlerden haberdar  edilmelidir.Sosyal  İşler

Senatörlüğü   'nün  ''yaşlı  insanlar''  bölümü  yardım ve  tavsiyeleri  ile  projeye  destek  veriyor  ve

özellikle Bremen Evangelist Eğitim Kurumu ile işbirliği yapmakta  ve gönüllü yardımcıların yeterlilik

ve eğtimini de  sağlamaktadır. Bilimsel izleme ve değerlendirme, Bremen Üniversitesi ''Araştırma

ve Danışmanlık Merkezi'' tarafından üstlenilmiştir. Başlangıçta, Bremen Yaşlılar Temsilciliği'nin de

dahil olduğu bu proje, Şubat 2010 da sona erecekti fakat sonradan vadesi  Aralık 2012 tarihine

kadar uzatıldı. Söz  konusu bu projenin sonuçları 28. Eylül de gerçekleşen konferansta ele alındı,

deneyimli uzmanlar siyasi ve sivil toplum temsilcileri ile birlikte tartışıldı ve projenin nasıl olması

gerektiği  üzerinde  konuşuldu.  Yaşlılar  ile  sosyal  hizmet  çalışmaları  için  önemli  bir  önkoşul

ilçelerdeki bağlantılar. Pek çok yaşlı insan eşi vefat ettiği veya diğer aile fertleri başka bölgelerde

yaşadığı için tek olarak yaşıyor.Bir kısım yaşlılar kendi hareketliliklerini kaybetmiş ve şimdi yalnız

yaşayan  ,içine  kapanık,  yaşadıkları  bölgede  oldukça  çaresizdirler.  Bu  birçok  durumda  desteği

gerektirir.sadece  vatandaşların  bu  konuda  dikkatli  olması  değil,  yerel  yönetimler,  polis,sosyal

hizmetler,belediyeler, göçmen derneklerinin de desteğine ihtiyaç vardır. Böyle ağlar mevcut olan

durumu yürütme anlamında da önem taşır.

Bu  ağlar  zaten  başlangıçta  bazı  semtlerde  vardı  ve  daha  geliştirildi.  Onlar  yardım

eylemlerinin önemli bir temelidir, örneğin güvensizlik ve red  üstesinden gelmek,ulaşım hizmetleri,

ev  ziyaretleri,  ev  yardımı,alışveriş,  ortak  yürüyüşler,gezi  ve  eğlence  etkinlikleri  (ortak  sinema

programları,  kahve  saatleri,elsanatı  kursları)  ve  organizasyonu  sağlarlar.  Bir  çok  konuşmalarla

yaşlı insanların ihtiyaç ve istekleri araştırılır.İnsanlar bir araya getirilir ve hatta dostluklar kurulur. Bu

model çalışmalar esnasında yaşam kalitesi ve güven duygusu gelişir. Dört yıl içinde projeye bir çok

yaşlı katıldı ve bugün ziyaret edildikleri zaman: ''Artık birileri benim için var '' diye düşünmektedirler.

Diğer eyaletlerde ve belediyelerde de benzer projeler var fakat Bremen ile önemli bir fark görevliler

ile ilgilidir, burada sadece esas kadrolu çalışanlar değil, aynı zamanda gönüllülerde çalışmaktadır.

Ayrıca insanların yardım için kendilerine gelmeleri  değil ihtiyaçları onlara götürülmektedir. Burada

profesyonel  ve  gönüllü  çalışanlar  birbirlerini  tamalıyor  ve  bunlar  bakım  hizmetleri  değilde,  bir

yardım,  günlük  yaşamda işleri  biraz  kolaylaştırma ve yalnızlığın  üstesinden  gelmede yardımcı

olmaktadırlar.

Bremen projesinin de çalışabilmesi için özel koşullara ihtiyacı var. Bu nedenle merkezi konumu

önemli rol oynar. Proje gelişme sürecindeki makul zorluklar nedeni ile en az 3 yıl olmalıdır. 
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Projeyi  koordine  etmek ve yönetmek profesyonel  nitelikli  personel  (örneğin  sosyal  eleman)  ile

olmalıdır. Aynı şekilde eğitimli iş gücü ve eğitimli gönüllü personel gereklidir.Halkla ilişkilerde bir ''

gel-yapısı '' nı önlemek ve '' getirme- yapısını '' geliştirmek son derece önemlidir.

Proje için maddiyat büyük bir rol oynar, geniş kooperatif ve esnek, aktif örgüt bağlantıları olmadan

başarılı  olamaz. Bu tür projelerin etkinliği açıkça ispat edilemesede, Bremen projesi başarılı  ve

gelecek için örnek bir proje olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda bir model olmadan '' yaşlılara

ulaşmak '' diğer bölgelerde de aynı veya benzer projeler inşa etmek önemlidir. Rot - Grün hükümet

koalisyon sözleşmesinde yer alan ''yaşatmak ve geliştirmek'' projesinin  şehrin diğer bölgelerinde

de  uygulanmasını  ön  görüyor.  Bu  konu  Yaşlılar  Temsilciliği  tarafından  oldukça  önemli  olarak

görülüyor.  Böylece  bölgeler  arası  örgütlenmeler,  tüm  nesillerden  insanları  bir  araya  getirerek

toplumdaki  sosyal  bölünmelere karşı,öncelikle  ekonomi temelli  topluma karşı  bir  denge unsuru

olarak hizmet vermektedir.        

( Kaynak: 28.09.12 tarihli konferans,logo ve fotoğraflar telif hakkı '' yaşlı insanlar '' briminin izni ile , SfSKJF )       
      G.Feller

(DURCHBLICK  Nr. 154, 2012 ,S.1/2 – Nr. 158, 2013, S.9/10 ) 

      “Yaşlılara yönelik sosyal hizmet çalışmaları" devam ediyor!

Aufsuchende Altenarbeit  - Es geht weiter.

Sosyal, Çocuk, Gençlik ve Kadın Senatörü (Die Senatorin für Sosiales, Kinder,Jugend und

Frauen) 2013 yılında "Bremen kentinde yaşlılara ulaşma ve ev ziyaretleri" projesini  stabilize ve

standart bir seçenek olarak uygulamak istiyor. Bu nedenle bir "ilgi açıklama süreci " başlatılmış ve

örgütlere bu konuda açık bir çağrıda bulunulmuştur. Yaşlı insanların yaşamlarını iyileştirmek için

Hemelingen ve Obervieland' da başarıyla test  edilen proje Bremen şehrinin diğer bölgelerinde de

uygulanmalıdır. Amaç, fazla sosyal bağlantıları olmayan yaşlıları bulup, eve yakın destek hizmetleri

hakkında onları bilgilendirmek ve yerleşim bölgesinde toplumsal yaşama katılımlarını teşvik etmek

kendi  ev  ortamlarında  mümkün  olduğu  kadar  uzun  süre  kalabilmelerini  sağlamaktır.  Yerel

yönetimler,  kiliseler,  serbest  ve özel kurumlar ve Sosyal  İşler Dairesi,  girişimleri  ile yaşlılar için

düzenli ev ziyaretlerine katılımlar sağlanacaktır. Yaşlılara yönelik  sosyal hizmet çalışmaları burada

yer alacaktır. Gönüllülerin yeterliliği için bir teklif verilecetir.

"Batı Bremen' de Yaşlanma" çalışma grubu Gröpelingen bu projeye ilgisini belirtti. Orada iyi

bir  organizasyon  gerekleri,  teknik  beceri  ve  toplum  tabanlı  yaşlılarda  uzun  yıllar  deneyimi

mevcut.Projenin Walle bölgesine genişletilmesi bir perspektif olarak kabul ediliyor. Bremen Yaşlılar

Temsilciliği   Hemelingen  ve  Obervieland  model  projelerini  geçmişte  desteklemiş,gelecekte  de

tecrübeleri  ile  gönüllü  edinimini  destekleyecektir.  Bölgelerdeki  delegelerden,  kendi  yetenekleri

dahilinde, proje çalışmalarında işbirliği yapmalarını diliyoruz.                         G.Feller

(DURCHBLICK  Nr. 156, Januar 2013, S.7 – Nr. 158, 2013, S.10)
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"Kira bedeline karşılık yardım "
    „Wohnen für Hilfe„ 

Bu tek bir çatı altında yaşlılar ve öğrencileri biraraya getirmek amacı güden  yeni bir proje

adı. Üniversite  öğrencileri arasında konut sıkıntısından oldukça uzun bir süredir   bahsedilmekte

ve Bremen Öğrenci Kordinatörlüğüne de büyük sorunlar yaratmakta. Açık piyasada oda ve daireler

için kiralar,  kiralık ev azlığı ve  artan öğrenci talebi  karşısında yükselmiştir.  Öğrenciler arasında

sadece  çok azı   kirayı ödeyebiliyor.  Müşterek ikamet kira için   daha olası,  fakat herkes için bu

geçerli  değil.  Açık  piyasada uygun fiyatlı  konut  eksikliği   artacak ve kira  bedelleri  yükselmeye

devam edecektir. Bu durumda  pek  çok şey hemen  değişmeyebilir,fakat belki yerleşim stratejisi
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 Yaşlılara ulaşma – ev ziyaretleri 
(Aufsuchende Altenarbeit – Hausbesuche)

 Bremen-Obervieland

 Theodor- Billroth-Straße 38, 28277 Bremen, Tel.: (0421) 16 10 20 91
 E-mail: Obervieland@ Aufsuchende-Altenarbeit.de
 Bürozeiten: Mo, Do, Fr, 10-12 Uhr, Termine nach Vereinbarung

 Bremen-Hemelingen

 Nachbarschaftsbörse des Freundeskreises Haus der Familie e.V. / Haus 
 der Familie im Familienzentrum MOBILE, Amt f. Soziale Dienste
 Hinter den Ellern 1a, 28309 Bremen, Tel.: (0421) 361-16 60 6
 Fax: (0421) 361-16 60 5
 E-mail: Nachbarschaftsboerse-Hemelingen@afsd.bremen.de

 Begegnungsstätte der Ev.-luth. Kirchengemeinde Hemelingen 
 Christernstraße 6, 28309 Bremen
 Tel.: 0421 / 45 11 16,     Fax: 0421 /62034425 
 E-mail: begegnung.hemelingen@kirche-bremen.de

 ASB – Gesellschaft für Seelische Gesundheit mbH
 Rathausplatz 1, 28309 Bremen
 Tel.: 0421 / 98972600, Mobil: 01520 8 89 17 67
 E-mail: monja.akkermann@asb-bremen.de

 Bremen-Gröpelingen

 Stiftungsdorf Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße 228, 28237 Bremen
 Tel.: (0421) 69 68 05 44
 E-mail: aufsuchende-altenarbeit@awo-bremen.de
Sprechzeit: Mi 10 – 12 Uhr und nach Vereinbarung

 Bremen-Blumenthal

 Aufsuchende Altenarbeit Blumenthal, Karin Buß, Wigmodistr 33, 
28777 Bremen, Tel.:   (0421) 69 67 64 58 
E-mail: buss@kirche-bremen.de 

mailto:buss@kirche-bremen.de
mailto:aufsuchende-altenarbeit@awo-bremen.de
mailto:mma@asb-bremen.de
mailto:begegnung.hemelingen@kirche-bremen.de
mailto:Nachbarschaftsboerse-Hemelingen@afsd.bremen.de


değişebilir. Freiburg, Göttingen ve diğer şehirlerde zaten  genç ve yaşlıların bir arada yaşaması

başarı ile denenmiştir. Burada konu ne?

Üniversiteye kayıtlı, soysal yardımı seven, insanlarla  iletişim kuran, yardım eden, öğrenciler yaşlı

insanlarla aynı çatı altında oturma imkanına sahip olacak, eğer bu yaşlı insanların yeterli oturma

alanı yada kendi evleri var ise, ve bir öğrenciye bunu yardım karşılığında sunmak isterlerse. 

İki neslin müşterek ikametlerinde maliyet açısından birçok farklı modeller var. Bremen'de, projede

önerilen  sistemde, sunulan  yaşam  alanı  metrekaresi,   aylık  saat  yardımı ile  eşitleniyor.  Yani,

öğrenci, 20 metrekarelik bir alan için  20 saat yardım ederek kira ödemeden ikamet edebilir. Ekstra

masraflar bu anlaşmayı etkilemiyecek ve ayrıca ödenecektir. 

Destek olarak, örneğin : Alışveriş, evde yardım,   bahçede veya bilgisayarınızı kullanmada

yardım. Bunlara bakım hizmetleri dahil değildir. Bunlar tamamen dışlanmış olup bakım hizmetleri

profesyonel bakıcılar tarafından yapılır. Her iki taraf için, model avantajlar sağlıyor. Yaşlı  bilhassa

yalnız yaşıyorsa, özellikle boş  ve   gereksiz odaları  vermekle,  günlük  işler ile başa çıkmak  bu

şekilde,  desteklenmek,  yeniden   çevresi  ya  da  ev  hayatını  canlandırmak, Insanlarla  taması

genişletmek ya da korumak ve dış dünya ile bağlantılı  kalmayı bu şekilde sağlayabilir. Öğrenciler

ise  sosyal  deneyimlerini  genişletmek için, ucuz, hatta  ücretsiz konaklama imkanı bulabilirler.

Sosyal İşler, Çocuk, Gençlik ve Kadın, Senatörü Anja Stahmann tarafından ortak dernekler

ve öğrenci kuruluşları  ile işbirliği içerisinde Bremen' de de "Yardım karşılığı   konut" kuşaklararası

projesi başlatıldı  ve böylece  genç ve yaşlı arasındaki karşılaşma ve karşılıklı destek için değerli

bir katkıda bulunulabiliyor. Her iki kuruluş öğrencilere ücretsiz konut sağlanmasında aracı olacak.

Ilgili  tarafları  bilgilendirmek  tavsiye  ve  yasalarla  uyumlu  müzakereleri  sağlamak  hedefleniliyor.

Öğrenciler  ev taleplerinde yeterli  bir  garantiye sahip olacak ve  istismar  edilmeleri önlenilecektir.

Projenin ilerlemesinden bir yıl sonra ilk değerlendirmeler  yapılacak. Gerekli  hallerde   değişikliler

yapılabilcek.

Sevgili Bremen yaşlıları, eğer sizde bu projeye katılmak istiyorsanız, katılmakta tereddüt etmeyiniz.

Bu sizin hayatınıza yeni bir perspektif  getirebilir  ve yalnızlığınızı giderip kişisel  isteklerinize göre

size yardımcı   genç insanlar  bulabilirsiniz. Sorumlu olan iki  ilgili  kuruluşlardan  bu konuda bilgi

alabilirsinız.        G.Feller

(DURCHBLICK  Nr. 169, 2014, S.6/7 - Nr. 173, 2014, S. 9/10)            
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Yeniden tanzim: KfW – ek ödenek " evlerin yaşlılara uygun tadilatı"

             Neu aufgelegt: Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
           Zuschuss “Altersgerecht Umbauen“

1  Ekim  2014  tarihinden  itibaren  kat  malikleri ve  kiracılar,   evlerinde  yaşa  uygun  yaşam  için,

engellerin  kaldırılması  nedeni  ile  yapılan  tadilat  masraflarını  tasarruflarından  ödeyemedikleri

takdirde zorunlu kredi almak zorunda değildir. Bunun yerine,  KfW Kalkınma Bankası'na ek ödenek

için  başvuruda  bulunabilirler.Bundesarbeitgemeinschaft  der  Senioren  Organisationen  (Yaşlı

Kuruluşları Federal Birliği)  (BAGSO) ve Verband Wohneigentum  e.V. (Evmalikleri Derneği ) ne

göre, "Almanya'da  demografik gelişme göz önüne alındığında, bu tek doğru olan bir karar" dır. 

Özellikle tüketici lobisi ve yaşlılar, KfW yatırım sübvansiyonunun "  yaşlılara uygun dönüşüm"  de

yeniden  uygulanmasını  talep  etmektedirler.  2012  de,KfW  yatırım  sübvansiyonunun  federal

bütçeden lansmanı  uygulanmasının   hemen  bir yıl sonra iptal  edillmesi  gayrimenkul sektörünü

bilenler  tarafından  anlaşılan  bir  durum  değildir. Wohneigentum  e.V  derneği  başkanı  Hans

Rauch göre "Bu ana hedef kitlesi yaşlılar için tamamen yanlış". BAGSO Başkanı ve eski  Aile İşleri

Bakanı  Pr. Dr. Ursula Lehr 'göre, ''Almanya'da en az 2,5 milyon yaşa uygun ev açığı göz önüne

alındığında ek ödenek modelinin tekrar tatbiki  kararı gerekli ve zorunludur  ".  Ek ödenekte amaç

önlem.  Başvuru  yaş  ve varlıktan  bağımsızdır.  Ek ödenek,  değişim maliyetinin yüzde 8  i,  birim

başına azami 4.000 €. Bir paket olarak standart " Yaşlılara uygun ev '', için maksimum ,yüzde 10 ve

konut birim başına € 5,000. Ödenek, sadece  engellerin azaltılmasını teşvik değil,  aynı zamanda

hırsızlığa karşı koruma önlemi de vardır. Diğer önemli gelişmeler: Ödenek,  diğer KfW finansman

programları ile esnek olabilir "Enerji  de verimliliğe etkin tadilat"  desteklenebilir. Ev sahibi böylece

evini yeniden   yapılanma  ile    verimli  enerji,  konforlu ve güven özellikli inşa edebilir.  Başka bir

yenilik, tamamen erişilebilir daire satın almak için de ödeneğin kullanılabilir olmasıdır.

(Kaynak: PM 16/2014 BAGSO, Bonn, 1/10/14)
(DURCHBLICK  Nr. 178, 2014, S.4 – Nr. 182, 2015; S.9)

 
BAGSO uygun fiyatlı konut, geleceğe yönelik ikamet şekli 

ve yaşam formu temini çağrısında
                                    Bagso fordert bezahlbares Wohnen im  Alter

Yaşlı  insanların  çıkarlarını  temsil  eden   Yaşlılar  Organizasyonu  Federa  Çalışma  Birliği

(Bundesarbeitsgemeinschaft  der Senioren Organisationen-BAGSO-),    yaşlı  insanların yaşlılıkta

kendi   evlerinde  ve  kendi  tanıdık  çevrelerinde   yaşayabilme  koşullarının yaratılmasını

savunmaktadır. Almanya'da 100'den fazla örgütle yaklaşık 13 milyon yaşlıyı temsil eden BAGSO,

Federal Hükümete, eyalet ve belediyelere, toplam gelir içinde konut maliyet sınır payını korumak ,

aileye ve yaşa uygun, yeni konut ve mevcut konut tadilatı yatırımına teşvik çağrısında bulundu.

BAGSO başkanı ve eski Federal Aile İşleri Bakanı Prof.Dr. Ursula Lehr'e göre "Şu an  en az 2,5
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milyon  engelsiz konut eksik. Yaşlı insanların hareket bağımsızlığı, asansör eksikliği veya engelsiz

banyo  olmayışı  gibi yapısal engeller ile sınırlıdır.  Mimari engellerin ortadan kaldırılması, sadece

oturma odası için geçerli değil, aynı zamanda tüm yaşam ortamı için de geçerlidir."

BAGSO  çağrısında,   hukuki  esaslara  göre  tadilatlı  ve yeni  binalarda ,  engelsiz  yaşamı teşvik

etmek, yaşam ortamı  tasarımı, mahalleler gibi konut ve sosyal ağların alternatif  formları, uygun

fiyatlı ev hizmetleri ve konut danışma merkezlerine yakın genişleme promosyonu istiyor.   

“ Yaşlılıkta ikamet – veya: Gelecekte nasıl yaşamak İstiyoruz?” konulu ayrıntılı  pozisyon  belgesine

www.bagso.de adresinden ulaşılabilir. Basılı  versiyonunu daha fazla miktarda BAGSO dan talep

edebilirsiniz. 

(Kaynak: Basın açıklaması 12/2014 BAGSO)       

(DURCHBLICK  Nr. 176, 2014, S.1 – Nr. 179, 2014, S.9/10)

Bakıcı Topluluk (Caring Community )
Konutların  gelecekteki tasarımı

Die zukünftige Gestaltung von Wohnquartieren

Bir eve sahip  olma hissi, her yaşta önemlidir, ancak uygun fiyatlı konut eksikliği artmaktadır. Bu

gelişmeden,  hem  genç  ve  hem  de yaşlı  insanlar  etkileniyor.  Fakat ikinci  gurup, deneyimler

gösteriyorki daha büyük sorunlar yaşamakta, sadece konutlarda uygun fiyat değil, aynı zamanda

erişilebilirlik, yaşam ortamı ve onlar için bakım tesislerine erişilebilirlik daha büyük bir sorun oluyor.

Yaşlılar genelde evde gençlerden daha fazla vakit geçiriyorlar.  Onlar genellikle  hareketliliklerinde

sınırlıdırlar ve aynı zamanda kendi ihtiyaçlarını temin etme ve toplumsal yaşama bağlantıyı koruma

onlar için zordur. 

Ev  satın  alma  toplumsal  bir  sorumluluktur.  Bu  nedenle,  gelecekte  nasıl birlikte   oturmak  ve

yaşamak   istiyoruz  sorusu ile  ilgili   federal  devlette,  eyaletlerde  ve  belediye  kurumlarında
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programlar var. Federal Yaşlı Organizasyonları  Birliği ( Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-

Organisationen -BAGSO)   yaşlı ve çok yaşlı insanlar için bir yaşam, özellikle geleceğe yönelik

formlar  geliştirmekte.  Bu  nedenle  2014  de,  ayrıntılı  bir  pozisyon  kağıdı  "yaşlılıkda  yaşam"

düzenlendi. Şu şekilde:  "yaşlanan bir toplumda yardım için artan ihtiyaç, gelecekte tüm kuşaklar,

kültürler  ve  çevre  insanların  yerleşim  alanlarında  sosyal  işbirliğinin  tasarımında  aktif  olarak

katılımları ''giderek daha önemli olacak".Belediyelerde sosyal panlama ve kentsel gelişme görevi,

müştereken sorumlu komşuluk bakım topluluğu (Caring Community) açısından sivil katılım alanına

gerekli  destek  sağlamaktır." 

Talepte özellikle:

    1. Yaşlılıkta uygun konut, örneğin,  maliyet gelişimine yasal kira yardımı adaptasyonu,  toplu  

konutun yeniden canlandırılması; 

2. Engelsiz daire ve ev;

3. Yeni binalar ve tadilatlı binalarda erişilebilirlik için yasal dayanak;

4. Destekleyici yaşam çeşitliliği düzenlemesi ; Komşuluk yardımı gerçekleştirilmesi;

5. Kalkınma ve genişleme  teknolojisi tabanlı; 

6. Destek sistemleri; Erişilebilirlik için engelsiz bina imarında mimar ve ustaların hassasiyeti;

7. Bilgi,  etkilenenler için danışmanlık ve destek;

8. Yaşlanma odaklı, güvenli ve aktiv bir yaşam ortamı tasarımı, 

9. Yeni  sosyal,  kültürel  buluşma  yerleri  ve  mevcut  sosyal  ,  kültürel  buluşma  yerlerinin

yenilenmesi;   

10. İşleyen bir toplu ulaşımın oturum yerleri  yakınlarında kurulması;

11. Yerleşim alanlarına yakın, günlük  ihtiyaç tüketim  malları ve hizmetlerin temini ile  bağımsız

yaşamı destek. 

BAGSO  Pozisyon  kağıdında   bu  talepler  daha  ayrıntılı  olarak  açıklanmıştır.  Aynı  zamanda

yerleşim alanlarında sosyal ağların teşvik edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bunlar, aile ve mahalle,

toplum yaşam düzenlemeleri içermektedir.  Konut yakınında uygun fiyatlı  sosyal  hizmetler gönüllü

teklifleri gibi karşılaşma, tavsiye ve yardım  kombinasyonu   ile   basit ve uygun fiyatlı  destek ve

güven sunmaktır. 

Yaşlılıkta uygun fiatlı  konut konusu ile Bremen Yaşlılar Temsilciliği çalışma grubu İnşa, İkamet ve

Ulaşım  da  ilgilenmektedir.  Özellikle  yerleşim alanlarında  fırsatlar  açısından  bir  Bakıcı  Topluluk

(Caring Community) oluşumuna yönelik çalışmalarda Pozisyon kağıdı BAGSO, değerli bir yardımcı

olarak görülüyor.

(Kaynak: BAGSO, "yaşlılıkta İkamet  - veya: Yarın nasıl  yaşamak istiyoruz?", 2014 Bonn)

(DURCHBLICK  Nr. 183, 2015, S.1 – Nr. 189, 2015, S.9 )      
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3. Hareketlilik
    Mobilität

Hareketlilikte yeni boyutlar
 Neue Dimensionen der Mobilität

Bremen'de, 27-29.Haziran. 2014 de    Uluslararası  Hareketlilik ve Rehabilitasyon Fuarı'nı ziyaret

edenler,   sürprizlerle  karşılaştı;  teknik ilerleme nedeniyle özürlü  ve yaşlı  insan   hareketliliğinin

desteklenmesi, Fuardaki  7  no.lu hali  ziyaret  edenlerin ilgisini çekti.Haldeki farklı yapı yöntemli

tekerlekli  sandalyeler  sessizce,  kolayca  ve hızlı  bir  şekilde  geçip  gidiyordu ve  işlevsel  olarak

geliştirilen  rollator  (  yürüteç  )ler  denemeye hazırdı.  Engellilere  uygun bisiklet,  motosiklet ve
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                  Bremen'de İkamet
                                 Wohnen in Bremen
 
        Sosyal Hizmet Kurumları- İkamet Danışma Merkezleri 
 İkamet Danışma Merkezleri elemanları ikamet konusunda danışmanlık ve
 evlerin yaşam şartlarına uygun tadilatları konusunda yetkilidirler.

 Bahnhofsplatz 29, 28195 Bremen
 Zentraler Service des ZFW
 Tel.: (0421) 361 26 20,  Fax: (0421) 361 82 01
 E-Mail: serviceZFW@afsd.bremen.de
                   

         Kiracı -hizmet-yaşlılar için danışmanlık
                     Mieter-Service-Beratung für ältere Menschen

 Baugesellschaft GEWOBA, Tel.: (0421) 3672-170 oder  
 www.gewoba.de/servicefueraeltere

 Baugesellschaft BREBAU, Tel.: (0421) 34 96 2-0 (Mo. bis  Do. 9 – 17 Uhr)
 oder www.brebau.de

Kira yardımı
Wohngeld

 Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
 Referat Wohngeld, Contrescarpe 73, 28195 Bremen
 Sprechzeiten: Mo. 12-15 Uhr, Di. bis Do. 9-15 Uhr, Fr. 8-12 Uhr
 Tel.: (0421) 361 60 21, wohngeld@bau.bremen.de

                                 "Sosyal konut talep hakkı belgesi" 
      Wohnberechtigungsschein

 Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
 Referat Wohnungswesen,  Contrescarpe 73, 28195 Bremen
 Sprechzeiten: Mo. 9-12 Uhr, Do. 15-18 Uhr 
 Tel.: (0421) 361 43 24

mailto:wohngeld@bau.bremen.de
http://www.brebau.de/
http://www.gewoba.de/servicefuerarltere
mailto:serviceZFW@afsd.bremen.de


arabalar büyük  bir  kararlılıkla  sahip  şirketler  tarafından  sergilendi.  Ayrıca  yeni  teknolojik

gelişmelerin, evlerde  günlük becerileri ile engelli ve yaşlıların spora erişimini destekleyen ürünler

de sunuldu. Bazı örnekler: Muhtemelen hepimiz "Segway" denilen bir aks, iki tekerlekli  elektrikli

scooter   sürücüsünün  ayakta sürüşüne,  denge ile  kontrol altında aracı tutabilmesine şaşmışızdır.

„Segways" sisteminden, çok düşük elektrik maliyeti, 200 km menzile

sahip ek destek tekerlekleri olmadan, iki tekerlek üzerinde, elektrikle

çalışan ve saatte 20 km hıza ulaşabilen yeni"Apache"   tekerlekli

sandalye  geliştirildi. Bu şehire uygun sürümü  yanı  sıra bazı ilave

aksesuarlar  ile  her  tür hava  ve arazi  şartlarında da   fonksiyonel

hale dönüşüyor. "Apache" ile "dünya yeniden keşfedilebiliyor" !

 

Apache          (Foto: G.Feller)  

Ayrıca etkileyici olan İsviçre'den bir cihaz, bu direksiyonlu, kulplu, küçük iki akslı, bu kombinasyonu

ile  bir  traktörü  anımsatan  araç,  dik  eğilimli arazilerde daha  iyi  ve  daha  güvenli  çalışabiliyor.

Küssnacht a.R. isminde bir şirket, muhtemelen bu küçük tarım makinesini bir model olarak, manuel

tekerlekli sandalyeyi düz ve engebeli yollarda çekebilecek, kullanımı kolay, elektrikle çalışan güçlü

bir çekme cihazı geliştirdi.

                                                                                                                 

Bu arada,  mediko-teknik  tavsiyelere uygun,  fizyolojik ve ergonomik yönleri  içine almak ve yeni

bileşimler ve özel bireysel ihtiyaçları karşılamak için yapılan özel aksesuarlar ile özelleştirilebilir

bisiklet çeşitleri tanıtıldı. Özellikle üç tekerlekli "Handbike " hayranlık ile denendi. Bu özürlü durumu

olan ya da olmayan kişiler için uygundur, bir  el  ve  kol  ile sorunsuz sürülebilir ve engelliler  için

kullanımı kolaylaştıran birçok teknik detaylar ile donatılmıştır. 

Merdiven asansörü cihazına alternatif olarak, merdiven asansörünün aksine evde taşınabilir,birkaç

merdiven türü, spiral merdiven, dar merdiven için kolayca ve güvenli merdiven çıkma aleti sunuldu,

yanlız  bununla  birlikte  bir   kullanıcı gerekli.  Elektrikle  çalışan  taşıma  biriminin,  tekerlekli

sandalyeye,  rahatsızlık  vermeden  yanaşabileceği  şekilde  koltuğu  çıkarılabilir.  Ayrıca  bir  İsveç

buluşu "Veloped" den de bahsedilmelidir.    

Bu üç tekerlekli  ve güçlü hava lastiği ile donatılmış,  alışverişte ve gezinti yaparken maksimum

destek sağlayan  sağlam bir arazi  aracı olarak imal edilmiştir. Aslında dört tekerlekli,  fakat ön iki

tekerlek  yakın bağlantıları ile tek tekerlek gibi çalışmaktadır; aygıt  yapı ve tekerlek özellikleriyle

mağazalara kolayca girebilir, kaldırıma çıkma gibi zorlukları kolaylaştırır ve katlanabilir. Etkileyici

sunuşları ile sergi - hatta küçük cihazlarda - yaşlı ve özürlü  insanlar için artık  hareketliliğin sınırsız
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olabileceği izlenimi   verdi.        

Ancak, teknik kolaylıklara karşın fiyatlar başka bir durum sergiliyor.     

Mobilite-geliştirme teknolojisi  aslında demografik  değişimin arka planına

karşı yenilik  için piyasadaki boşlukları  tespit  etti,  ancak bu muhtemelen

maddi  durumu iyi  olanlar  için.  Bu nedenle,  Bremen  Yaşlılar  Temsilciliği,

yaşam kalitesi ve hareketliliğin korunması için  sağlık sigortası ve sigorta

şirketleri  tarafından  bu  tür  yeniliklerin  tanınmasını  ve  desteklenmesini

umuyor.  Hareketliliği  azalan insanların, teknik  imkanları  kullanmalarını

sağlayacak yeni teknik gelişmelere genel bir ilgi olmalıdır. Bu da aynı         “Scalamobil“  (Foto: G.Feller)

zamanda yaşlılıkta zinde kalma için iyi bir yoldur.                                  

                                                    G.Feller

 (DURCHBLICK  Nr. 175, 2014, S.2/3 – Nr. 179, 2014, S.9)

       ZOB´dan haberler
         Neues vom ZOB

24/7/14 tarihinde Çevre, İnşaat ve Ulaştırma Senatörü (Umwelt, Bau u.Verkehr) tarafından kurulan

çalışma  grubu  “  şehirlerarası  otobüs  terminali  alan  araştırması”  konusunda  tekrar  toplandı.

Çalışma kuruluna Bremen Yaşlılar Temsilciği' de dahil (“Durchblick“ Nr. 172, Mayıs 2014, S.5). Bu

kez  işletmeci  ve  kullanıcı  anket  sonuçları  sunuldu  ve  ZOB'un  gelecekteki  konumu  tartışıldı.

Bremen'den ortalama 55 şehirlerarası otobüs kalkmaktadır. En fazla cumartesi ve pazar günleri,

turistik yoğunluktan ötürü pazar günleri 60 sefer olduğu, pazartesinden cumaya kadar günde 10 ila

20 kalkış bulunduğu belirtilmiştir. Kalkış Çoğunlukla istasyona en yakın olan geçici Breitenweg ve

Hugo-Schauinsland-Platz'tan.  %  91  işletmeci,  şehiriçinde  bir  merkez  otobüs  terminali  yolcu

potansiyelinin, havaalanına kıyasla daha yüksek olacağını belirtiyor.Kullanıcıların % 82 si   şehir

içinde terminale ulaşımda zaman kaybına hazır. Yolcular arasında yapılan ankette,yolcuların % 92

si ve turistlerin % 95 i  istasyona yakın mesafeli  bir  terminal istiyor.  İşletmeci ve kullanıcılardan

genellikle beklenen,  tüm ilçelerden kolayca erişilebilir ve toplu taşıma için iyi bir bağlantısı olan

merkezi bir terminal. Bu konumu ile istasyona yakın olmalıdır. AK, düzgün çalışma ve erişilebilirlik

için yeni  otobüs terminalinin daha detaylı  tasarımı ile  daha fazla ilgilenecektir.  Bremen Yaşlılar

Temsilciliği, işletmeci, kullanıcı, yaşlı ve özürlülere göre amaçlara uygun olan bir yer için artık karar

verilmesini ümit ediyor.

(Kaynak: SHP mühendisler Sen.fUBV rapor)

(DURCHBLICK  Nr. 176, 2014, S.7 – Nr. 179, 2014, S.10)
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Söz tutuldu !
Wort gehalten

Wallparkı  alanındaki   bankların,  oturma  yerlerinin   arkaya   meyilli  oluşu  ve  yan  kısımlarında

yaslanma yerlerinin olmaması nedeniyle,   yaşlıların oturup kalkmalarındaki  güçlüklerden dolayı

gelen  pek  çok  şikayetler  üzerine,  Bremen  Yaşlılar  Temsilciliği  ,bu  bankların,  yaşlılara  uygun

oturulabilecek hale getirilmesi  yönünde girişimde bulundu.

Bremen  Çevre  İşletmeleri   yetkilileri  ile,20.Kasım  2013  tarihinde  yerinde  inceleme   yapıldı

(DURCHBLICK  Nr. 168, Ocak 2014,S.5/6 bakınız). Açıkça anlaşılan, bankların yenileri ile kısa

sürede değiştirilmesinin mali nedenlerle mümkün olamıyacağı. Bunun üzerine , birden fazla bank

bulunan  yerlerde , en az bir bankın ,arka ayaklarının uzatılarak  oturma yerinin yükseltilmesi  ve

böylece arkaya meylin  azaltılması   şeklinde bir  çözüm için  anlaşmaya varıldı.  Bremen  Çevre

İşletmeleri  konuyu hemen ele alarak verdikleri sözü tuttular.Son haftalarda, Wallparkı  çevresinde

bazı banklarda çalışma yapılarak yaşlılara uygun hale  getirildi.Bu bankların bulunduğu yerler :   

 Herdentor,BSAG- tramvay ve otobüs durağı karşısında       
 DKV-Yaşlılar Konutu'nun  arkasında 2 bank
 Yaz çiçekleri bahçesindeki değirmenin  alt  kısmında
 Swisshotel yanında Contrescarpe'de

Yaşlılar Temsilciliği, yeşil alanlardaki diğer banklarında yaşlılara uygun hale getirilebilmesini ümid

ediyor.  Belki,  şimdiye  kadar  olduğundan daha fazla  yaşlı  ''yaşlılara  uygun banklar''  sayesinde,

şehrin içindeki güzel Wallparkı'mızı  gezintilerinde  kullanırlar.

Bunun dışında,  şehir  içinde gastronomiye ait  olmayan ve yaşlılara uygun

bankların çok az sayıda oluşu  problemi henüz çözülmüş değil ve  bu banklar

Trafik Dairesi  görev  alanı kapsamında.

           Yaşlılara uygun hale getirilen bank     
                                                              (önde),değişiklik yapılmayan bank (arkada)

                                                                                                                                                                        
                                                         

(Foto: G. Feller)

(DURCHBLICK  Nr. 171, 2014, S.6 -  Nr. 172, 2014, S.10)         
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Yaşlılar için
           Neustadt bölge planı

                          Stadtteilplan Neustadt  

Kendi  mahallelerini

yeniden  keşfetmek.

Bu  artık  yaşlılar  için

Bremen  Neustadt'ta

mümkün.  Tam  yaz

sezonu  zamanında

onlar  için  bölge  planı

özellikle  geliştirilmiş  ve  yayınlanmıştır.

Neustadt   yaşlıları,  istek,  fikir  ve  ipuçları  ile

katkıda  bulundular.  Editörler  axent  baskı  ve

yaşlılar  için  şehir   semtplanı    proje    ekibi

Neustadt. İlçe  Komisyonu   Neustadt,    Yakın

çevredekiler  ile yaşam (WiN), Huckelriede ve

Gewoba   projeyi  mali  yönden   destekledi.

Neustadt  planı  beşinci  "yaşlılar  için  Bremen

semt planı" dır.

 Planda,  diğerleri  arasında, kafeler,  haftalık

pazarlar,postaneler,  spor  kulüpleri,  danışma

merkezleri,

eczaneler ve  yaşlı

ikamet  yerleri

vurgulanır.  unun

yanında  bilhassa

semt,  yaşlılara

göre

görüntülenerek:

eğlence  ve  egzersiz  olanakları  karışımı

kültürel  faaliyetler  ve  kuşaklar  arası  toplantı

yerleri  belirtilir. Ve  plan  başka bir  şeyi daha

açıkça  gösteriyor:  Bremen Neustadt'ta birçok

kuruluş, kendilerini komşuluk   bağı  ile  bağlı

hissedip  açık bir kapı konumundadır. 2011 yılı

sonundan  bu  yana,  her  yarım  senede  bir

Gröpelingen,  Walle,  Vahr  ve  Huchting  için

bölge  planları  yayınlanmış  ve  bu  arada  ilki

ikinci  baskısındadır.  Bölge  planlarının

girişimcileri, baskı axent ve "yaşlı insanlar için

Bremen  şehir

semtleri  planı“

ekibidir. Onlar,  bu

başarılarını

belirtirken,

öncelikle  kullanıcı

katılımı  ve  ilave

olarak:  "yaşlıların,

ipuçları  ve  fikirleri

ile semt planı

otantik  ve  günlük

kullanım  için

uygun  hale

gelmiştir. Hatta

orta  harita  bilinçli

olarak  seçilmiştir:

O,  yerel  altyapıyı

göstermekte  ve

aktif  olarak

kendilerinin

kullanımı  için

teşvik  etmektedir''.

Diğer  bölge  planları  hazırlık dönemindedir.

Bölge planı Neustadt, entegre yol haritası ile

kullanışlı bir kitapçık şeklinde, bölgede birçok

tesislerden ücretsiz olarak alınabilir. 

(Kaynak: Basın açıklaması edition  axent 28.05.2014)

(DURCHBLICK  Nr. 174, 2014, S.5 - Nr. 177, 2014, S.9)
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Perakendeci ticari iş yerleri  sertifikasyonunda artış

       Zertifizierungen im Einzelhandel haben zugenommen

Bremen yaşlılarına, perakende satış yapan ticari iş yerlerine verilen ''her

nesil için nesil dostu alışveriş''  sloganı  altında perakende satış  mağazalarını

belgelendirme gelişimini açıklama zamanı geldi.Aşağı Saksonya' da   başlatılan

Proje,  2010  yılı  başlarında Bremen'de  Perakendeci  Ticari  İş  Yerleri  Birliği

(Einzelhandelsverband Nordsee Bremen  e.V.) ve  Bremen Yaşlılar Temsilciliği

tarafından harekete geçirilmiş ve bu tarihten itibaren uygulanmasına çaba gösterilmektedir. Ancak

perakendeci ticari iş yerlerinde bu konuda bazı tereddütler mevcut.

Hatırlatma: mesele, işletmelerin daha iyi bir hizmet verebilmesi için, her yaştan müşteri endişe ve

ihtiyaçlarının  daha  fazla  dikkate alınması  önemlidir,  bunun  için  Berlin'de  Aile,Yaşlılar,Kadın  ve

Gençler Bakanlığı(Bundesministeriums für Familie, Senioren,Frauen und Jugend )çalışmaları ile

birlikte Almanya Ticaret Birliği ( Handelsverband Deutschland ) tarafından , deneticilerin   sertifika

vermelerinde ele alacakları kriterleri içeren bir katalog  hazırlandı. 

Bremen Eyaletinde,  fahri  deneticiler  ,Perakendeci  İşletmeler  Birliği  (Nordsee  Bremen e.V)  ve

Bremen Yaşlılar Temsilciliği tarafından görevlendirilmekte.  ("Durchblick"  No 125). Bugüne kadar

(Eylül 2012) Bremen' de 30, Bremerhaven 'da 6 işletmeye sertifika verilmiştir

Bremen: 
Galeria Kaufhof GmbH, Papenstraße 5, 28195 Bremen
Jeans Disco, Martinistraße 53-55, 28195 Bremen
Lestra Kaufhaus GmbH, Horner Heerstraße 29, 28359 Bremen
Caesar Handelsgesellschaft mbH, Ostertorsteinweg 13, 28293 Bremen
E-aktiv Markt Ipekten, Mahndorfer Heerstraße 44-46, 28307 Bremen
E-akiv  Markt Brüning & Tochter, Lerchenstraße 14, 28755 Bremen
aktiv-Discount Ideal Supermarkt GmbH, Pfalzburger Straße 41, 28207 Bremen
aktiv-Discount Ideal Supermarkt GmbH, Heidlerchenstraße 1, 28777 Bremen
aktiv-Discount Ideal Supermarkt GmbH, Meinert-Löffler-Straße 6-12, 28755 Bremen
REWE Markt GmbH

Berliner Freiheit, 28327 Bremen
Hemmstraße 346, 28215 Bremen
Auf der Hohwisch, 28207 Bremen
Kalmsweg 1, 28239 Bremen
Georg-Gleistein-Straße 115, 28757 Bremen
Gröpelinger Heerstraße 25, 28239  Bremen
Hemmstraße 212, 28215 Bremen
Buntentorsteinweg 17, 28201 Bremen
Westerstraße 19, 28199 Bremen
Arberger Heerstraße 31, 28307 Bremen
Alfred-Faust-Straße 9, 28277 Bremen
Max-Säume-Straße 5-7, 28201 Bremen
Borgfelder Heerstraße, 28357 Bremen
Dötlinger Straße 3, 28197 Bremen
Leher Heerstraße 128, 28357 Bremen
Vahrer Straße 279, 28329 Bremen
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Kaufland GmbH & Co. KG, Sebaldsbrücker Heerstraße 155, 28309 Bremen
Edeka Citymarkt, Inh. Michael Bredow,  Papenstraße 5, 28195 Bremen
Combi Bremen, Kattenturmer Heerstraße 40, 28277 Bremen
Combi Bremen, Volkmannstraße 4a, 28021 Bremen

Bremerhaven 
Modehaus Steffen, Columbus Center, Obere Bürger 14, 27569 Bremerhaven
Fiedler Meeresdelikatessen GmbH, An der  Packhalle 4, 27472 Bremerhaven
aktiv-Discount Ideal Supermarkt GmbH,  Schoffdorfer Chaussee 18, 27574 Bremerhaven
aktiv-Discount Ideal Supermarkt GmbH,  Rudloffstraße 148,  27568 Bremerhaven 
aktiv-Discount Ideal Supermarkt GmbH,  Hans-Böckler-Straße 32,  27578 Bremerhaven
Kaufland GmbH & Co. KG, Bohmsiel 1,   27572 Bremerhaven

Perakendecilerin  iş  yerlerinin  sertifikasyonuna  karşı  tereddütleri  ve  çekingen  davranışlarının

muhtemelen birkaç  nedeni  var.  Bunlar, sertifikanın tanıtımda  etkisinden    şüphe edilmesi,  ve

yaşlılara uygun engelsiz girişler ve düzenlemeler gibi bazı  yatırım  masraflarının ortaya çıkmasıdır.

Bu arada pek çok yaşlı sertifikanın farkında,  rahat ve huzurlu alışveriş için bu gibi sertifika verilmiş

yerleri  öncelikle   tercih ediyorlar.  Büyük ve başarılı  şirketlerden  Lestra ve Aşağı Saksonya'da

Dodenhof gibi, şirketlerin tanıtımında sertifikasyonun önemi görülmektedir. Biz sertifika verilen iş

yerleri  listesinin  sadece  diğer  eyaletlerde  değil   Bremende '  de  gelişmesini   sabır  ve  inançla

temenni ediyoruz.                                                                                                                    G.Feller

(DURCHBLICK  Nr. 152, 2012, S.6/7 - Nr. 155, 2012, S.9)

                                                                          

Ödünç alınabilecek tekerlekli sandalye

Rollstuhl zum Ausleihen

Bremen  Turist Danışma Merkezi ( Bremer Touristik – Zentrale ) yeni bir teklif ile dikkat çekmekte.

Bremen aslında kısa mesafeli şehir olarak kabul edilir olsa da,   tanımak ve görmek için pek çok

şey olduğundan  turlar  uzun sürebilir. Kim  uzun süre ayakta kalamıyor ve yürüyemiyorsa , Turist

Danışma Merkezi ,Marktplatz / Lange Strasse 2 den   tekerlekli sandalye ödünç alabilir. Güvenlik

nedenlerinden dolayı, sadece depozito olarak 50,00 € ve kimlik kartı fotokopisi gerekmektedir. 

Bilgiler ve rakamlar:

Koltuk 48 cm, koltuk derinliği 42 cm 

Arka yükseklik 43 cm, koltuk yüksekliği 50 cm

130 kg'a kadar vücut ağırlığı

ayrıca, refakatçi için fren buna dahil. 

İletişim: Servis telefonu: (0421) 30 80 01 0

E-posta: riebl@bremen-tourism.de

(Kaynak: Basın Yayın - Pressemitteilung BTZ-)

(Editörün notu: şehir merkezi Turist Ofisi yeri yol işaretleri büyük ve dolayısıyla daha görünür hale

getirilebilir.)

(DURCHBLICK  Nr. 187, 2015, S.7 -  Nr. 190, 2015, S.10)
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 4. Sağlık

               Gesundheit
                

Hospiz ve  palyatif bakım  çalışmaları
  Runder Tisch Hospiz - und Palliativversorgung

Bremen  Eyalet  Parlementosu,  senatoyu,  palyatif  ve  hospiz  bakımı  sağlamak  amacı  ile  bu  yıl

sonuna kadar bir konsept oluşturmak için çağırdı. Çalışma grubu '' sosyal '' ve '' sağlık '' konsept

geliştirmek ve ihtiyaçları belirlemek için görevlendirildi.

''  Palyatif  bakım ''  ile  ne kastedilmektedir? Alman Tıp Derneği palyatif  bakımı şöyle tanımlıyor:

Palyatif  bakımda ana amaç ,sınırlı  bir  yaşam beklentisi olan, çaresiz ve ilerlemiş hastalığı olan

hastaların  tedavi  yöntemidir.  Artık  hastanın  teknik  medikal  tedavisi  değil,  tıbbi  etik  tedavileri

herşeyden önemlidir.Tedavi değil ağrıları dindirme ön plandadır. Bu nedenle insan bir bütün olarak

gözlemlenir  ve sadece hastalığı ile sınırlı değildir. En iyi ağrı tedavisi ve semptom kontrolü (sık sık

bulantı,  kusma,nefes  darlığı,  halsizlik,büyük  yaralar,  korku,vb)  genellikle  hastalığa  eşlik  eden  ,

palyatif tıbbın genel bir kavram parçasıdır. Ayrıca hastaların ve ailelerin  hastalık aşaması yanı sıra

hastanın ölümünde ve sonrası için, psikolojik, sosyal ve manevi  ihtiyaçları karşılanır.Palyatif tıp

yaşam olumlayıcı ve yaşamın bir parçası olarak  ölümü kabul eder.

Bu tür hasta insanlar yasal olarak sigortalıdır. Bu her hastanın hakkıdır. Fakat toplumumuzda daha

fazla yaşlı insan olduğu için, birçok hastaya palyatif  bakım gerektiği halde ,hastanelerde yeterli

hasta bakım yeri eksik. Bu güne kadar bu tür hastalar ''Links der Weser''  hastanesi ve Hospiz

Bremen-Walle ''Brücke'' palyatif bakım bölümlerinde tedavi imkanı bulabiliyorlar.

Ağır  hasta  kişilerde  ağrının  dindirilmesi  arzusu  yanında   tanıdık  ev  ortamına  yakın  çevrede

bulunma arzusu da vardır. Ve bu arzuları anlaşılabilir.  Özellikle bu insanların çeşitli tedaviler ve

uzun  süre  hastanede  kaldıkları  düşünülürse  ambulant  palyatif  bakım  burada  yardımcı  olabilir.

Ancak bu doktor için sık sık ağır hastanın yanında bulunması demektir.Ayrıca yardımcı tedaviler,

danışmanlık, bakım daha çok ambulant tedaviye dahil edilmelidir.

Ölümcül ağır hastalar için palyatif bakım masraflıdır. Palyatif bakımın henüz tatmin edici şekilde

gelişmiş olmamasının bir nedeni de budur. Başka bir nedeni de palyatif bakımın gerçek bir tedavi

olup  olmaması  konusunda  bir  fikir  birliğinin  olmamasıdır.  Bremen'de  uzun  süredir  Sağlık

Senatörü'nce   kanuni  sağlık  sigortalarında,  doktorlarda  ve  tıp  derneklerinde  ambulant  palyatif

bakım ihtiyacının büyüdüğü bilinmektedir. Bu konuyla ilgili henüz bir şey değişmemiştir.
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14 Haziran 2012 de ''yuvarlak masa ,hospiz ve palyatif  bakım'' grubu ilk kez bir araya geldi ve

Bremen Yaşlılar Temsilciliği de davet edildi. Odaklama prosedürün tanımı oldu. Bir envanter ve

analizden sonra, çalışma grupları tek tek problem alanların çözümünü ele alıyor. Bremen Yaşlılar

Temsilciliği ''yuvarlak masa''nın bir üyesi haline gelmiştir ve palyatif bakımın geliştirilmesi için 2008

yılından bu yana konu ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

(DURCHBLICK   Nr.150, 2012, S.7/8 – Nr.153, 2012, S.9 )

  Kliniklerde "palyatif liaison hizmeti" kurulması tavsiyesi!
         Palliative Liaisondienste für Bremer Kliniken empfohlen

Tedavi olanağı kalmayan ağır hastalar  için palyatif bakım,  defalarca "Durchblick" de ele alındı.

Ana hedef çare değil, fakat yaşamlarının son aşamasında hastalara tıbbi ve psikososyal destek ve

böylece  zor şartlar altında yaşamda mümkün olan en yüksek kalite ve onurlu bir ölüm sağlamak.

Palyatif bakımın konusu kapsamı, palyatif bakımın genel tanımı Günter Friedrichs tarafından 5 yıl

önce yapıldı (Durchblick, 100. baskı, Mayıs 2008, s.7-8). Palyatif bakım nispeten yeni bir tıp dalı.

Bu , ya  kilinikde yatarak veya  evde ("Durchblick" 122. baskı, Mart 2010, s.5 - 6 bakınız)  tedavi

olarak uygulanabilir. Zaten 2002 yılından beri Bremen Links der Weser hastanesinde bir palyatif

bakım  ünitesi  var, ancak  hizmet  ve  maliyet  taşıyıcıları arasında  bir  anlaşma  olamadığı  için

ambulant palyatif bakım her zaman uygulanamadı. Bu nedenle, Bremen YaşlılarTemsilciliği, 2007

kanunu  ile belirlenen  ambulant  palyatif  bakım  uzmanlığı(Spezialisierten   ambulanten  Palliativ-

Versorgung SAPV) ile iligi çalışmalarını arttırdı ve Bremen' deki gelişimini  de destekliyor. SAPV,

2009 yılından beri tatbik  ediliyor, fakat soru yeterli palyatif ve hospiz bakım için Bremen'de yatak

sayısı ne olmalıdır ki  yatarak bakım  için bekleme süreleri azaltılabilsin. İhtiyaç tabanlı bakımevi ve

palyatif bakım konusunu  Bremen Eyalet Parlamentosu da ele alarak burdan hareketle,  2012 de

palyatif  ve hospiz bakım  masası  (Runder Tisch Hospiz-und Palliativversorgung  RTHP)  kuruldu.

RTHP,  Bremen Eyaletinde,  ilişkili  sorunlar  ve gelecekteki  ihtiyaçları  ve çözümleri  tesbit  ederek

yeterli palyatif ve hospiz bakımı   garanti edebilir. 

Bu bağlamda (Palliativer  Liaisondienst  PLD) palyatif   liaison hizmeti,  RTHPnin  Aralık  2013 de

7.oturumunda  ağırlık noktası olarak işlendi. Birçok yaşlı bu  konuları tam olarak anlayamıyacağı

için  çok ağır hastalar için  yardım  imkanları konusunda açıklamalar yararlıdır. 

RTHP  nin  önceki  toplantılarında  mali  nedenlerle,  tüm  hastanelerde  palyatif  bakıma  muhtaç

hastaların,şevkatli bakıcılar ve aile fertlerinin yardımı ile ağrıları olmadan ve onurlu bir şekilde son

günlerini  geçirmeleri  için  özel  bir   istasyon  kurulamıyacağı  anlaşılmıştı.   Bremen´de  Links  der

Weser  Hastanesi,  Bremerhaven´de de St  Joseph Hastanesi  böyle  bir  palyatif  bakım ünitesine

sahip.  Ayrıca,  Bremen´de   ölümcül  hasta  insanlar  için  hazır  iki  hospiz  istasyon  mevcut.

Bremerhaven´da ek  bir hospiz istasyon konusu halen müzakere ediliyor. Bazı hastalar  son çare
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olan SAPV palyatif  bakım öncesi evde ambulant bakım istiyor ve kendi dört duvarı içinde kalmayı

tercih ediyor.   

Ancak,  aynı zamanda ağır hastalarında bulunduğu tüm hastaneler,  nasıl ve nerde palyatif bakım

yapılması gerektiğini,  yeterli uzmanlık  ve gerekli organizasyon yapılarını bilmiyor. Her durumda

etraflıca   palyatif bakıma uygun olan yol araştırılmalıdır. Burada tamamen tıbbi  yönler fakat aynı

zamanda etkilenen hastaların farklı arzuları kendi özel çevre durumu ve kliniklerin olanaklarını göz

önünde bulundurmak gerekir. Bu görevi gerçekleştirmek için, palyatif bakım eğitimli profesyoneller ,

her hastanede bir  doktor  ve iki  hasta  bakıcıdan oluşan en az   bir  ekibe  ihtiyaç vardır.  Onların

çalışmaları yoluyla katkıda bulunulabilir,

1. palyatif tıbbi düşünce ve eylem kliniklerde birbirine kenetlenmeli;

2. palyatif bakım merkezi olmayan tüm istasyonlar için kliniklerde palyatif özel durumlarda

    personelinin yardımı  ve liaison hizmeti ile palyatif bakımın sağlanması; 

3. Bu şekilde  hastaların,bir palyatif bakım ünitesine doğrudan alınmadan önce klinikde

       günlük bakımlarının yapılması,  profesyonel ekiplerle zamanında irtibat kurularak  yaşam

        kalitelerinin yükseltilmesi.

PLD,  klinikde  yatarak  veya  evde  tedaviye   ek  olarak  palyatif  tıbbi  bakımın  bir  başka  kolunu

oluşturuyor   (''Yeni  palyatif  bakım kavramları":   "Durchblick"  122.  baskı,   Mart  2010,  s.5  –  6

bakınız). Bu palyatif bakım ,hospiz veya SAPV çalışmalarını tamamlar ve daha hızlı ,daha hedefli

yardıma yol açabilir,  özellikle ağır hastalara  psikososyal destek verilebilir.  Böylece, daha  fazla

belirsizlik, lüzumsuz  eylem,  hasta için sık sık gereksiz acı ve gereksiz yükleri önler, aynı zamanda

maliyetler de de bir azalmaya neden olur. Bu vaka yönetimunsurları ve danışmanlık hizmetleriden

oluşur ve klınik veya evde tedaviler ve öncelikle  palyatif bakım dahil kararlarda  tüm doğrudan ilgili

tarafların ve gerekli katılımcıların katılımı ile çalışır. PLD tüm hastanelerde teşvik edilmeli,sadece

Klinikum Links der Weser´in özel bir hizmeti olmamalıdır. 

Bremen  Üniversitesi  ile  birlikte  Bilimsel  Araştırma  Teşvik  Derneği,  Helmut ve  Ruth  Märtens-

Stiftung   KLdW´le  yürütülen  ve  değerlendirilen  iki  yıllık  bir  pilot  proje  ile   "liaison hizmeti"

gerçekleştirildi. Sonuçta  böyle bir hizmetin  kurulması için,   Şubat 2011 de eski sağlık senatörü bir

yazı  ile  Bremen  Eyaleti'ndeki hastanelerden, ''  Liaison  hizmetinin   plot  projenin  ışığı  altında

uygulanması'' nın mümkün olup olmıyacağının incelenmesini istemiş fakat yanıt yetersiz kalmıştır.

RTHP nin ,hizmet veren ve hizmetleri karşılayan taraf   temsilcileri, Bremen Yaşlılar Temsilciliği'de

dahil, Aralık 2013 tarihli toplantıda, PLD  üzerinde tartışılmış ve kalifiye sağlık personeli eylem ve

önerileri ile, hastaların ve aile üyelerinin durumlarının iyileştirilmesi için PLD nin palyatif bakımdaki

önemine değinilmiştir.   Özellikle palyatif bakım ünitesi olmayan tüm hastanelerde, PLD kurulması

tavsiye  edildi.Katılan tüm  taraflar  mümkün olduğunca çabuk, organizasyon,  eğitim, finansman,

muhasebe  ve bekleyen  sorunları  çözmek  için  bir  araya  gelmeliler. Bunun  yanı  sıra,  Sağlık
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Senatör'ü  PDL için,  politika  düzeyinde  harekete  geçmeli  ve  ülke  çapında  genişletilmesi   için

yardımcı olmalıdır. Bremen Yaşlılar  Temsilciliği doğal olarak bu konuyu desteklemekte ve palyatif

bakımın, bundan sonraki Bremen Palyatif Kongresinde PDL in konu olmasını, ve Tıp Dernekleri'nin

de bu konuyu ele almalarını önermektedir.                                                                              G.Feller

(DURCHBLICK  Nr.169, 2014, S.1/2 – Nr. 172, 2014, S.9/10)

Polifarmasi – Ne kadar ilaç sağlıklıdır 
                                                                    Polymedikation

Bremen Yaşlılar Temsilciliği  çalışma grubu ''Gesudheit '' sağlık, 29.04.2014 tarihli   toplantısında

Dr. Kappert-Gonther (MdBB) ve  Bremen Eczacılar  Odası Başkan Yardımcısı  (Vizepresidänt der

Apothekenkammer  Bremen  )  Klaus  Scholz,  "polifarmasi-günlük  ne kadar  ilaç  sağlıklı?"  başlığı

altında bir  konuşma yaptılar.  Bu konu,   Bremen'de bir  uzman araştırması  ile  başlamıştı.  Konu

doktor, eczacı ve hastaların  ilaç kullanımındaki tutumları. İlaç ile  tedavi ve bakım, yaşlılarda  her

zaman optimal değil ve aynı zamanda pek çok genç  de ilaç tüketme durumunda. İstatistiklere göre

60 yaşından itibaren yetişkinlerin ortalama üç  adet reçeteli ilaca ihtiyaçları var, ancak bazıları bir

günde  5 veya daha fazla ilaç almak zorunda. Handelskrankenkasse Bremen'in incelemesine göre,

sigortalıların üçte birinin,  çok fazla ilaç ve yan etkilerinden veya etkileşimlerinden etkilenmekte

olduğunu ortaya koymuştur, hatta 63 yaş üzerindeki gurupta bu üçte ikidir. 

Reçetenin nicelik ve niteliği tabii  ki hastanın bireysel ihtiyaçlarına göredir.  Fazla ilaç  kullanımı

kronik hastalıklarda önemli bir rol oynamaktadır.  Fakat bir  o kadar da buna bağlı sorunlar vardır.

Bu kısmen nahoş hatta tehlikeli yan etkileri ve etkileşimleri ortaya çıkarabilir ve yaşlılarda fazla ilaç

alınımı  oldukça sık olarak hastanede yatmaya yol açar. Buna ek olarak, hatalı ilaç kullanımı sağlık

sisteminde sıkıntılara  sebep  olabilir.  Uzman danışma sonuçlarına göre,  doktorlar,  hastalar  ve
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                               Evde palyatif hizmet 
                              Ambulanter Palliativdienst
 Klinikum Links der Weser
 Senator-Weßling-Straße 1, 28277 Bremen
 Telefon: (0421) 879 15 45
 E-Mail: info @ ambulanter-palliativdienst-bremen.de 

          Palyatif istasyon
   Palliativstation

   - tedavi olanağı kalmayan ağır hastalar için bakım ünitesi -

 Palyatif istasyon Klinikum Links der Weser
 Tel.: (0421) 879 165 0

 Palyatif istasyon St.Joseph-Hospital Bremerhaven
 Tel.: (0471) 480 564 0
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eczacılar arasında henüz yetersiz iletişim bu durum için önemli bir nedendir. Buna ilk sebep günlük

tıbbi  uygulamadaki büyük  yük,diğer ikincisi  ise,   ilaç  endüstrisi  ekonomik  çıkarları  tedarik  ve

reçeteleme  kuralları  üzerindeki büyük  etkisi   ve  yoğun  reklamlar ile  halk  üzerindeki  nüfusu.

Genellikle reçete olmadan elde edilen ilaçların etkileşim riski de  küçümsenmemelidir. Genellikle

hala birçok hastada sorun farkındalık eksikliği, aynı zamanda bazı doktorlarda da mevcut.

Burada gereksinim,  tüm taraflar  arasında  (doktorlar,  eczacılar,  hasta)   bilgi  akışını  düzeltmek,

böylece çok ilaç  alınması  ve tehlikeli  etkileşimleri gelecekte daha iyi  önlenebilir.  Sadece uygun

stratejiler geliştirmek yeterli değil,  aynı zamanda kişilerin soruna bilinçlendirilmeleri gerek.  

Bu anlamda,  Yaşlılar Temsilciliği (SV Bremen  )yazılı olarak  Sağlık Senatörü ve  Senato'daki parti

guruplarına yöneldi.  Buna ek olarak, Yaşlılar Temsilciliği, özellikle Bremen yaşlılarına eczanelerin

bir süreden beri  müşteri kartı tekliflerinin algılanmasını tavsiye eder. Kişisel verilerin korunması

gerekir. Bunun avantajı, bir program için kullanılabilir  olmasıdır,  zaman içerisinde, sadece alınan

ilaçlar  için  toplu bir bakış değil,  bilakis derhal   ilaçların yan etkileri veya etkileşimlerinin hesaba

alınmak zorunda olup   olmadığını  gösterir. Sağlık kartı kullanımında hala şüphecilik bir  engel,

müşteri kartı, çok ilaç  kullanımında  daha fazla  güvenlik getirebilir. Fakat herkes kendisi için karar

vermek zorundadır.     (DURCHBLICK  Nr. 173, 2014, S.5/6  -  Nr. 176, 2014, S.10)                                   G.Feller

Bremen´de mobil rehabilitasyon
            Mobile Rehabilitation

Bremen' de  bir  süreden   beri  ağır  bir  hastalıktan  sonra  hastane  ve  günlük  klıniklerdeki

rehabilitasyon yanında kendi evinizde de reha uygulanabilmekte.

Bu bir hizmet talep hakkı olarak Sosyal  Kanun V de garanti altına alınmıştır ve 2007 yılından bu

yana ,  uzun bir hastalıktan sonra  uygun bir tedaviye ihtiyacı olanlara kendi tanıdık  ev ortamında

bakım hizmeti talep hakkını vermektedir.

"Mobil Rehabilitasyon Bremen" Bremen  Heimstiftung   ve  Klinikverbundes Gesundheit Nord 'dan

oluşan bir kurum.Profesyonel ekip, bir rehabilitasyon  hekim tarafından yönetilmekte ve  sıkı bir ev,

uzman doktor işbirliği içindedir.Ekibe aktif olarak çalışan ve ihtiyaç halinde bakımda aile fertlerini

yönlendiren  bir  bakıcı  eleman  da  dahil. Bir  fizyoterapist  hareket   ve  fonksiyon   kabiliyetinin

korunmasını,ergoterapist günlük  algılama  iş  ve  uğraşı  yeteneği  çalışmalarını  ,logopedist eğer
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Ambulante Versorgungsbrücken e.V. Patienteninitiative  

  Humboldtstr.126, 28203 Bremen, Tel.: (0421) 69 64 20 03 0 und

  (0421) 380 973 4                                       E-Mail: avb@gmx.org



konuşma problemleri varsa  bu zorluğun giderilmesini sağlar. Bir sosyal hizmet uzmanı, hastaların

ve ailelerin sosyal hizmetler  konusundaki  sorunlarını çözmek ve ilgili  kurumlarla  olan ilişkilerde

destek sağlar. Ayrıca, ekibin içinden nöropsikoloji ve bir beslenme uzmanı da bulunmaktadır. 

Kim   "Mobile  Rehabilitasyon  Bremen"  evde  rehabilitasyon  hizmetinden  faydalanmak  isterse

,bunun  ev  doktoru tarafından  öngörülmesi  ve  kendi  sağlık  sigortası  tarafından  onaylanması

gerekmektedir. Kim , önceden daha hastanede  kararını vermiş ise bunu servis  şefi   hekim ve

sosyal hizmetler ile  konuşmalıdır.  Evde karar verildiği takdirde aile fertleri ile birlikte  ev doktoru

veya uzman doktor  ile  konuşup formaliteler  için  yardım alabilir.  Mobil  rehabilitasyon olanakları

hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, aşağıdaki adreslere başvurabilirsiniz: Mobile Reha

Bremen, Ellener Dorfstraße 5, 28325 Bremen,                                                                         G.Feller

(DURCHBLICK  Nr. 174, 2014, S.6/7 – Nr. 177, 2014, S.9) 

         

Bremen´de yeni Hospiz 
Neues Hospiz in Bremen

                    

                                        Lilge-Simon-Vakfı

Alman televizyon lotorisinin desteği ve hekim Dr. Ruth Lilge Simon vasiyeti ile Bremen-Schönebeck

de yeni bir  hospiz (ölümcül hasta bakım evi)oluşturuldu. Yani, Bremen 1.Ocak 2014 den itibaren

ikinci bir  hospize sahip. Bina eski  "Haus-Hügel",

Bremen  Protestan  Kilisesi  buluşma  yeri  olan

siteye kuruldu. Tek katlı ve böylece engelsiz olup

park manzarası ile çevrili. 

Johanniterhaus Bremen GmbH ve Diakonia          

çatısı altında faaliyet de olan hospiz, bazı idari ve

iş yeri,yemek  ve oturma alanı,  8 tek kişilik           (Foto: Simone Rieks,   Lilge-Simon-Vakfının izni ile basıldı)

oda ve yakınları için hazırlanan 2 odadan ibaret.  Daireler geniş ,özel teraslı ve erişilebilir, engelsiz

bir banyo  ve  amaç için  en iyi şekilde  donatılmıştır.  Büyük pencereler  ayni zamanda tavandaki

pencereler  doğanın görünümünü  sağlıyor.

Hospiz deki hastalar, özellikle hayatlarının son günlerini veya haftalarını geçirenlerdir.  Yaşam sona
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Mobile Reha Bremen GmbH

  Ellener Dorfstr.5, 28325 Bremen, Tel.: (0421) 69 66 74 44, 
  E- Mail:  info@more-bremen.de                                   www.mobilereha-bremen.de

mailto:info@more-bremen.de


ererken her insan ilgi ve şevkat bekler.  Bu konukların yanı sıra aile üyeleri için de geçerlidir. 4

palyatif bakım doktoru ve bir danışmanla koordineli on kişilik bakım personeli,  ilgi, ilişki, zihinsel ve

ruhsal  yardım,  bireysel  palyatif  bakım  ve  hizmetleri  sağlıyor.  Lilge-Simon-Vakfının  açılması  ile

Bremen'de  hospiz  ve palyatif bakım için yatak sayısı, çocuk hospiz bakımı haricinde, 32 ye çıktı:

 Klinikum Links der Weser: 12
 Hospiz„Brücke“: 8
 Evangelische Diakonie-Krankenhaus: 4 (kendi ihtiyaçları için)
 Lilge-Simon-Vakfı: 8.

Bremen Yaşlılar Temsilciliği yeni hospize iyi bir başlangıç diler ve gelecekte, ağır hasta ve

ölmek üzere olan insanların  iyiliği için başarılı ve yararlı çalışma umar.                             G.Feller

Daha fazla bilgi için: 

Lilge-Simon-Stift, Auf dem Krümpel 95, 28757 Bremen
Tel.: (0421) 62 67 07 0,  Fax: (0421) 62 67 07- 277
E-Mail: info-hospiz-bremen@jose.johanniter.de

(DURCHBLICK   Nr. 169, 2014, S.6/7 - Nr.171, 2014, S.9/10)
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Bremen Hospiz  Derneği
Hospizverein Bremen,  Tel.: (0421) 40 92 82 8

            Stationäre Hospize 
           - ölümcül hastaların son günlerini geçirdikleri bakım evi -
 

 Hospiz  “Brücke”,  Lange Reihe 102, 28219 Bremen, 
Tel.: (0421) 38 02 40, E-Mail:  m.foppe@hospiz-bruecke.de, 

 k.schnelle@hospiz-bruecke.de    www.hospiz-bruecke.de    
 

Lilge-Simon-Vakfi, Feldberg 1, 28757 Bremen,
 Tel.: (0421)   62 67 07 0, E-Mail: (online-Kontakt-Formular)

 Evde hospiz hizmeti  
 Ambulante Hospizdienste 

 Bremen Hospiz yardımı,  Tel.: (0421)  32 40 72

 Hospiz Horn,  Riekestraße 2, 28359 Bremen
 Telefon: (0421)  23 52 35,  Mobiltelefon: 0172 - 43 78 78 1

 E-Mail: HospizHorn@aol.com

Hospiz Bremen-Nord, Hammersbecker Straße 228, 
28755 Bremen, Tel: (0421) 65 8610 8
E-Mail: info@hospiz-bremen-nord.de

mailto:HospizHorn@aol.com
http://www.hospiz-bruecke.de/
mailto:k.schnelle@hospiz-bruecke.de
mailto:m.foppe@hospiz-bruecke.de?subject=Anfrage&body=Guten%20Tag%20Frau%20Foppe,
mailto:info-hospiz-bremen@jose.johanniter.deinfo-hospiz-bremen@jose.johanniter.de


Defibrilatörler hakkında bilgi
 Sinn und Handhabung des Defibrillators

Yeşil  bir  levha  üzerinde,  içinde  şimşek  işareti  görülen  beyaz  bir  kalp.Hepimiz  daha  önce  bu

karakteri ile bu tür  levha gördük.Yalnız bu bize neyi ifade ediyor? Evet doğru bu bir  defibrilatör

işaretidir.  (  AED Tam Otomatik  Eksternal  defibrilatör  anlamına  gelir,  buna  uygun  olarak,  aynı

zamanda kalp piline benzer bir iç vardır,bu implante edilir). 

2 Eylül 2014 tarihinde, 30 delegeden oluşan ''sağlık ''çalışma grubunda 

Dr.  Bernd  Wagener,  anestezist  ve  Jochen  Thaens,   bölüm  şefi  veDRK  eğitim  sorumlusu  ,

defibrilatör  konusunda uygulamayı  göstermek ve kullanımdaki   korkuyu giderme hususunu ele

aldılar.  Gerekli  durumlarda,  uzmanlar  ve  ambulans  gelene  kadar,  akut  kalp  sorunları  olan

vatandaşa yardımcı olabilecek bir cihaz,  Dr. Wagener'e göre ani kardiyak ölüm önde gelen ölüm

nedenlerinden biridir ve hatta  bu çocuklarda  da olabiliyor fakat  yaşlılarda daha fazla görüldüğü

rapor ediliyor.  Çoğu zaman, bir  sözde ventriküler fibrilasyon vardır.  Ilk müdahalede bulunan bir

ventriküler  fibrilasyon  ve  "gerçek"  bir  kalp  ve  dolaşım  arrest  arasındaki  farkı  anlayamaz,

defibrilatöre  burada  bir  hayat  sürdürme  görevi  geliyor:  Kalb  elektrik  darbesi  ile  çalışmaya

döndürülür. 

Rotes Kreuz Hastanesi'nde anestezist Dr. Wagener birkaç hafta önce defibrilatörün, kalp masajı ile

birlikte el ele   hayat kurtarabildiğini belirtti. Halâ  ilk yardım derslerinden 

hatırlayacağımız gibi yaşam zinciri, AED önemini ve tamamlayıcı bir araç 

olduğunu hatırlamamız gerek. Ve herkes için: işlemden korkmayın! Yanlış 

birşey olmaz! Bir  ses talimat bandı, kontrollü ve güvenli kullanım için yardımcı 

tarafından yönlendirilmelidir. Elektrotların üst gövdeye konumlandırılmasından 

sonra, defibrilatör otomatik olarak kalp atış hızını analiz eder ve bu nedenle, 

gerekli olan elektrik palsının intensitesi hesaplanır, bir ventriküler fibrilasyon, 

mevcut olup olmadığını tespit eder. Bay Thaens  “yapma bebekler"  de bunun uygulanmasını 

anlatmasından sonra, delegeler tarafından birçok soru soruldu, şans ve riskler, dil zorlukları gibi 

konular konuşuldu. Bir defibrilatörü satın alma mali nedenlerle imkansız olmamalıdır. Kamu 

binaları, tren istasyonları, havaalanları AED ile donatılmış olmalıdır. En yaygın cihazlar için, yerel 

dilde talimatlar vardır. Jochen Thaens, Bremende büyük şirketlerin AED satın aldıkları ve bu 

cihazlarda dil seçilebildiğini belirtti, örneğin Almancanın yanı sıraTürkçe ve Rusca.  Bir ilk yardım 

dersi yenileme sadece aile yardımı için değil  acil bir durumda toplum için de yararlı, anlamlı bir şey

olduğu belirtildi.                                                                E.Scharff 

(DURCHBLICK  Nr. 177, 2014, S.6 – Nr.180, 2015, S.10)
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                        İlaç reçetelerinde (AUT-IDEM ) uygulaması 
                                              Das  Kreuz mit dem Kreuz

2 Aralık  tarihinde  çalışma  grubu"Gesundheit" sağlık, 2014  yılı  içinde  dördüncü  kez  toplandı.

Toplantılar, geçen yıllarda  sağlık sektöründe hareketli bir  gidişat olduğunu gösterdi. Bu kez konu

"reçetelerdeki  çarpı  işaretleri  "  oldu.   Christiane Lutter   (Aphotekhen Verband ) ve  Peter  Kurt

Josenhans  ve  Dr.  Roland  Windt  (AOK)  konuşmacı  olarak davet  edildiler.  Reçeteli  ilaçların  bir

sorunu ele alındı.  İlaç reçeteleri  üzerinde küçük bir kare içinde Latince  "aut idem ''

Almanca "ya da benzeri" işaretlendiğinde doktor,eczacıya reçete dışında benzeri ilaç

verebilmesi için  izin  verir.  Bu  durumda    "aut  idem"  uygulanır,

eczacı ,aynı dozaj formu ve orjinal ürünlerin aynı endikasyonlar, aynı  paket boyutu ve

etkili terkip maddesi  ile aynı olan başka bir ilaç seçebilir. Bir( X )ile doktor “aut idem ''

üzerini çizerse,  bu ilacın değiştirilmesine izin verilmeyeceği anlamındadır. Ne yazık ki bu genellikle

yanlış  anlaşılıyor.  Genel  olarak  doktor,  ilaç  değişikliğinin  hasta   tedavisinde  başarıyı

etkileyebileceği, ilaç güvenliği ve hasta için tehlikeli olabilecek durumlarda bundan kaçınmalıdır.

Özellikle  aşırı düzenleme veya düşük doz, epileptik nöbet riski mümkün   olan durumlarda ve tiroid

bezi hastalıklarında hatta laktoz intoleransı veya alerjisi olması halinde doktor tarafından "aut idem"

ekarte işaretlenmelidir.  Bu  kararlarda doktorun   ilk  ve son söz sahibi olduğunu  bilmek önemlidir. 

Burada gaye, eczanede reçete ilaç listelenen  ilaçlar arasında   mevcut olmadıgında  ,ilave yedek

ilaç ile ilacın temin güvenliğini sağlamak. Bugün reçetedeki   ilacın  aynı etkin madde fakat daha

ucuzu ile değiştirilmesi  sağlık sektöründe ucuz maliyet ve tasarrufu teşvik amaçlıdır.  Nakit indirim

anlaşmaları   ilaç  üreticileri  ile  önemli  bir  rol  oynamaktadır.   Bu  sözleşmelerle  doktor önemli

ekonomik kısıtlamalara tabidir.  Eczacılar  "aut  idem" ile   düzenlenen   indirimli  bir   ilaç seçmek

zorundadır. Bu durumda,  çok dikkatli  olmaları gerekir. Sigorta ve ilaç temini indirim sözleşmeleri

dikkatle gözden geçirilmelidir. Farklı ilaç aktif maddeleri eşit olsa bile, söz konusu katkı maddeleri

farklı olabilir.Değişim ilaçlar sadece biraz farklı olsa  bile,  gerekli doz açısından hasta için tek tek

durumlarda  çok önemlidir. Tehlikeli dozaj sorunları ve alerji riski zamanında önlenmelidir. Ancak,

özellikle yaşlı insanlar için,  yedek ilaçların adının ve paketlenme şeklinin sık sık değişimi karışıklık

ve ilaç hatalarına neden olabilir. Konu üzerine tartışmalarda  ödeme de rol oynar. Genellikle hasta

ilaç için  bir ödeme yapar. Bu ödemenin sınırı her ilaç için fiatının yüzde onudur ve en az beş , en

fazla on euro  olduğu malumdur. İlaç bedeli beş euro altında ise hasta kendisi bu ödemeyi yapar.

Sabit fiyat % 30 daha düşük bir fiyat  ise  hiçbir ek ücret  ödemez. İlacın fiyatı sabit fiyattan daha

yüksek ise, hasta ekstra bir  ücret yani fiyat farkını ek olarak öder.  Bu  bir  (aut idem) olmayan

ilaçlarda ek ödemeye   neden olabilir. Bu durumda, doktorlar hastaları bilgilendirmek zorundadır.

Yeni  geliştirilmiş  ilaçlarda olumlu etkiler,  daha  yüksek  fiyatın kabulü için ispat edilmelidir. Bir yıl

içinde ilaç  ek ödemelerinde  maliyetin  yıllık gelirin yüzde ikisini aşması halinde  geri kalan zaman

için  ek  ödemelerden  muaf  olunabilir.Kronik  hastalarda  yüzde  bir    katkı  payı  sınırı  uygulanır.

Ödemeler makbuz ile kanıtlanmış olmalıdır. Yıllık ödemelerin  maksimum miktarını, hasta  sigorta
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şirketine yılın  başında  ödeyerek  daha  sonra  tüm yıl  için  serbest  kalabilir. Tedavinin yıl  içinde

kesilmesi durumunda herhangi bir geri ödeme  yapılmaz.Sosyal yardım ( Grundsicherung ) alan

hastalarda  ek  ödemeleri  yapmak  zorundadır. Oturumun  sonunda   2015  yılında  tekrar sigorta

primlerinin  değişimine  değinildi.  Sağlık  kartının  avantaj  ve  dezavantajları  tartışıldı,  sağlık  kartı

hukuki kaygılara rağmen acil durumlarda  ve yanlış ilaç kullanılmasının önlenmesi yönünden değerli

yardım sağlayabilir.                                                                                                                 E.Scharff/G.Feller

(DURCHBLICK  Nr. 180, 2015, S.4/5 – Nr. 182, 2015, S.10)

                                Mikroplara karşı on maddelik plan
                                              Zehn-Punkte-Plan gegen Keime

Uzun zamandır  mikrop  sorunu hastaneleri etkilemekte. Bunlar özellikle üç bakteri türünden olup

kısaltılmış olarak tıpta    MRSA, VRE ve  ESBL  olarak adlandırılır. Bu bakteri  türlerinden iki tür

antibiyotiğe  çok  dirençli  ve  immun yetmezlikli  hastalar  için  bu  nedenle  çok  tehlikelidir.  Bu  tür

mikroplar sağlık sürecini zorlaştırmakta ve yavaşlatmakta ve bundan dolaylı hasara hatta ölüme

neden olan enfeksiyonlardır. Federal Sağlık Bakanlığı hastanelerde enfekte olanların sayısını yılda

400000-600000 olarak   tahmin ediyor. Alman Hastane Hijyen Toplumu ( Deutsche Gesellschaft für

Krankenhaushygiene -DGKH -)  yıllık ölüm sayısının hatta 30.000 e kadar  olduğunu belirtiyor 

Basında   çıkan  son  haberlerde  ve  detaylı  olarak  ZDF  programı  "Frontal  21"  (17:02:15)  de  ,

Bremen'de  klinikler söz konusuydu çünkü, vatandaşlar   ve özellikle yaşlılarda mikrop  enfeksiyonu

artışlarından dolayı endişenin     büyümesinden mütevellit,  Bremen  Yaşlılar  Temsilciliği, 24/02/15

tarihli bir mektupla, Sağlık Senatörü  Dr. Schulte-Sasse ye yöneldi. 

Yaşlılar  Temsilciliği,  hijyenin aslında  hastanelerde  öncelik  olması  gerektiğini  ancak  bu  konuda

genellikle  zaman  ve  para  nedeniyle  başarısız  olunduğunu belirtiyor. Geçmişdeki   hastane

skandalları  yeni  hijyen  standartlarına  yol  açmasına  rağmen,  gerekli  sağlık  personeli  ve  hayat

kurtaran dezenfeksiyon eksikliği  hala mevcut.  Hastanelerde hijyen  zorluklarına,  insan tıbbında

aynı zamanda  toplu hayvan yetiştirilmesinde antibiyotiğin genellikle kontrolsüz ve hızlı kullanımı,

mikrop direncine yol açar.  Nedenleri ve kötü hijyen sonuçlarına ilişkin başka detaya bu noktada

girmemek gerek.  Onlarla  savaş ve  tedbirler  bilinir ve yayılması önlenebilir.

Fakat iyice ekonomikleştirilmiş sağlık sisteminin acilen,  yetkili makamlar tarafından,  yılda birden

fazla titiz ve temelde habersiz denetimleri gereklidir,  kliniklerin  yasal ve tıbben gerekli koşullarının

kontrolu  böylece  sağlanabilir.  Tıbbi  ilerleme ve yaşam beklentisinin  artması  hakkında  çok  söz

ediliyor.  Bu  nedenle  tüm  hastaların  hastanede  mikrop  kapması  hatta  hayatlarını  kaybetmesi

önlenmeli. 
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Bu  nedenle  Eyalet   Yaşlılar  Temsilciliği  ,Sağlık  Senatörü  Dr.  Schulte-Sasse'den,  hastanelerde

hijyen kurallarına uyulmasına ilişkin Bremen  Eyaletin´de  yıllık kontrol yoğunluğunun arttırılması

,kontrollerde daha fazla dikkat edilmesi,  kontrollerin   haber verilmeden gerçekleştirilmesini önerdi.

Sağlık Senator´ü 12.03.15  tarihli  cevabında, sağlık koşullarına uyumun Bremen hastanelerinde

yüksek önceliğe  sahip olduğunu doğruladı.  İlave olarak şunları  söyledi:  "2013  ten beri  pekçok

hastane kapsamlı olarak  sağlık yetkili çalışanları tarafından denetlenmiştir.  Bu yıl için ise, altı kez

birkaç günlük  denetimler hastanelerde yapılacaktır. Tasarım, bir denetim sırasında hastanelerde

habersiz  alanlar  da  özel  raporlar  ve  patolojik  belirtiler  bağlamında  olaya  ilişkin  denetimler

öngörülmekte. Bu fedaral çapta  eşsiz ve kapsamlı  izleme sistemi emin ve yüksek düzeyde kontröl

sağlar." 

Federal Sağlık Bakanı Hermann Grohe (CDU) acil mikrop problemine karşı  on maddelik bir plan

ile devam etmek istemekte. O, "tedavi ile ilişkili enfeksiyonlar alanında hijyen, kalite güvencesi ve

şeffaflık  konuları  hala  öncelikli  olarak ele  alınmadığı''  nı belirtiyor.  Aşağıdaki  yenilikler  bunu

değiştirmeli:

 Hastane hijyen ve enfeksiyon önleme gereksinimleri  komisyonunun önerileri,yüksek riskli

hastaların hastaneye  kabulde,  çok  dirençli  patojenler  incelemesinin,  hastanede  kalış

süresince     onların izole edilmesinin   daha fazla kararlılıkla uygulanması gerekir. Robert

Koch Enstitüsü,  antimikrobiyal  direnç  ile  mücadele  için  yerel  sağlık  daireleri    bölgesel

ağlarını,  doktorlar  ve  hastaneleri   desteklemelidir. Bunun  dışında  hastaneye  yatış

planlanmadan   önce  ek  olarak,  bir  ayakta  tarama  yapma  bir  zorunluluk  olarak

öngörülmelidir.

 Federal  ve  eyalet  hükümetleri,  kliniklerinde  envanter  ve  sıhhi  personelin  genişlemesini

sağlamak için önlemler düzenlemekte ve 365 milyon Euro tutarında bir hijyen finansman

programı  ile  hastaneleri  desteklemekte.  2016  yılına  kadar,  gerekli  hijyen  personeli

ayarlanması  ve hastane hijyeni alanında doktor ve hemşireler yetiştirilmesi gerekir.

 Hastaneler,  hijyen standartları  ile  ilgili  bilgileri,  hastalarca anlaşılabilir  şekilde    kalite

raporlarının  ek  bir  parçası olarak ilave etmek zorunda olamalıdır.

 Tehlikeli dirençli patojenler için raporlama gereksinimleri arttırılmalıdır.

 Alman antibiyotik direnç stratejisi (Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie-DART) alanında

sağlık çalışanlarının zorunlu eğitimi 2015 yazına  kadar tamamlanmalı, ayakta ve yatarak

tedavi alanında uygulanmalıdır.

 Üç yıllık bir süre içinde,  Sağlık ve Araştırma Bakanlıkları, ortak bir "Task Force antibiyotik

araştırma" ları dahilinde,  hastane enfeksiyonları ve antibiyotik-direnci konuları araştırmaları

takviye edilmeli.

 Alman  Antimikrobiyal  Direnç  Stratejisi  (DART)  2015  yazında   güncellenecektir.  Amacı,
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insan,  veterinerlik  ve  tarım  alanında  hem  antibiyotik  direncini ve  antibiyotik  tüketimini

önlemek ve daha fazla direnç kontrolü için ilave önlemler alınması altında güçlü bir oluşum

izlemektir.

 Federal  hükümet  ilaç  diyaloğu  çerçevesinde,  araştırma  ve  yeni  antibiyotiklerin

geliştirilmesindeki  engellerin tesbitinde ve çözümünde  bilimle ve İlaç endüstrisi ile birlikte

gelecekte  yeni ilaçlar için çözüm  geliştrilmelidir. 

 WHO Mayıs 2015 yılına kadar antibiyotik direnci  ile mücadele için Küresel Eylem Planı

oluşturdu. 

 Almanya, kendi G7 başkanlığı çerçevesinde ortaklarıyla birlikte    dirençli patojenlere karşı

mücadeleyi ilerletmek için somut önlemler için karar alınmasını istiyor.

(Kaynaklar: Deutsches Ärzteblatt v. 23.03.15 und cib/dpa/AFP/Reuters)

Bu plan kesinlikle çok sayıda bireysel adımların tanımını gerektirir, fakat bize nihayet kliniklerde

politik düzeyde  ciddi ve yoğun olarak  mikrop istila sorunu nun ele almasının ve kliniklerde hijyen

ile başa çıkmak için yasal olarak bağlayıcı kuralların  oluşturulmasının  politik  düzeyde  başladığı

konusunda  umut veriyor.  Bremen Eyaleti Yaşlılar Temsilciliği  gelişmeleri yakından izleyecektir. 

(DURCHBLICK  Nr. 184, 2015, S.1/2 – Nr.188, 2015, S.9/10)                                              G. Feller

ACİL DURUM KUTUSU
Hızlı bilgi ve hedeflenen yardım için bir araç

(Notfalldose – ein Instrument für schnelle Information und gezielte Hilfe)

Gerçek bir olay: Koca çarşıda. Felç gerçirmiş yürüyemeyen hanım evde yalnız. Tüm durumlar için

kişisel acil telefon mevcut. Acil durum butonu vücutta taşınmakta.  Bayan zemin kata inmek ister.

Merdivenin yarısında düşer ve ahşap korkuluk uzantısı üzerine kafasını  çarpar. Ayağa kalkamayan

ve sersemleşen  bayanın kafasının arkası feci şekilde kanamaktadır.  Kan inceltici  bir  ilaç, yani

Marcumar,  işin içinde. Neyseki  yaralı hala alarm düğmesine basabilir  durumdadır.   On dakika

sonra yardım gelir ve acilde bırakılan anahtar ile eve girilir,  ilk yardım sağlanır ve biraz sonra gelen

acil doktora bilgi  verilir. 

O zamana kadar herşey iyi fakat sonra sorunlar başlar. Doktor sırayla hastanın

durumunu  değerlendirmek  için  her  zamanki  soruları  sorar.  Cevaplar  yavaş,

gecikmeli   gelir  ve  sonunda  kesilir.  Alerji,  ilaçlar  hakkında  sorular,  önceki

hastalıklar ile ilgili sorular ya tam olarak değil ya da hiç cevaplandırılamaz.  Bu

arada değerli zaman kaybolur, yardımcı ekip, bu gibi acil durumlarda  uygun bir

şekilde yanıt için önce doğru karar vermek  zorundadır,  ve bu genellikle herkes

için stres anlamına gelir. 
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Böyle  acil  bir  durum  genç  ve  yaşlı  için   herhangi  bir  zamanda  ortaya  çıkabilir.  Bu  durumda

yardımcı ve yaralı için  zaman  kaybı  ve stres   olmaması gerekir.  Mevcut durum ile ilgili tüm bu

bilgilerin,  hızla  acil  servislerin  çabuk  bulabileceği  şekilde   konumlandırılmış  bir  bilgi  deposu

gereklidir. 

Bu  konu  ile  ilgili  Bremen´de  acil  servis  işleten  Nico Volbert,  yurt  dışında  başarı  göstermiş  -

acildurum  kutusu -  (Notfalldose) ile alakalı tecrübe edinmiş  ve işini geliştirmiştir.  Acil bilgi notu,

evde  yaşayan  her  kişinin  kendi  isteği  ile   tüm sağlık  sorunlarını  içeren güncel  bilgi  veren  bir

yardımcıdır.  Tüm bu bilgiler   daha sonra yukarıda gösterilen logo ile işaretlenmiş küçük bir kutu

içinde saklanır.  Kurtarıcıların böyle bilgilerin mevcut olup olmadığını bilmeleri için göz hizasında

kapının  iç  tarafına  veya  buzdolabına  bir  logo yapıştırılır.  Mutfak  ve  buzdolabı  genelde  hızla

bulunabilir. Acildurum kutusu buzdolabı kapısının bölmelerden biri içine konulur. Böylece acil bilgi

evde  ve hızlı ulaşılabilir bir yerdedir. Ben bu kutudan duyduğumda,  gelecek tehdit edici ve stresli

durumları  önlemek için  hemen bu yardımcı  sisteme katıldım.   Acil  durum kutusunun devamını

öneririm.  Acil bir durumda zorluklar ortaya çıkmadan önce  evde bulundurulması gerekir. 

Nico Volbert, yetkili servisler (acil durum hizmetleri,  sağlık   sigortası, sigorta, vs.) ile görüşerek,

Bremen'in yanı sıra diğer bölgelerde de  fikrini yaymak için çalışıyor. Bu konu ile ilgilenen herkes

böyle bir acil yardım kutusu ve içindeki informasyon ve logoları temin ederek bunu etrafındakilere

tavsiye ile yardımcı olabilir.

İletişim: Nico Volbert, Neidenburger Straße 10, 28207 Bremen, Tel:.  (0421) 8400 200 ,
Faks: (0421)  8400 2020,     E-mail: info@notfalldose.de
İnternet: www.notfalldose.de     G.Feller
(DURCHBLICK  Nr. 184, 2015, S.7 – Nr. 187, 2015, S.10)

5. Bakım
Pflege

Göçmen kökenli  bakıcı  akrabalar
Pflegende Angehörige mit Migrationshintergrund

Der Bremer Rat   für Integratıon (Bremen Entegrasyon Konseyi ),  das Forum für kultursensible

Altenhilfe  (  Kültürel  DuyarlıklıYaşlı  Yardım  Formu  ),  das  interkulturelle  Gesundheıtsnetz

(Kültürlerarası Sağlık Ağı ( IGN ) ,das Zentrum für Migration und interkulturelle Studien ZİS ( Göç

ve Kültürlerarası Araştırmalar Merkezi  ZIS )  20.03.2014 tarihinde düzenlenen bir toplantı da , aile

içi  bakıma  muhtaç  göçmen  insanların  bakımında  aile  fertlerinin  nasıl  desteklenmesi  gerektiği

konusu ele alındı. Almanya'da 2011 yılının istatistiklerine göre , bakıma muhtaç 2,3 milyon insan

bulunmakta ve bunun 1,6 milyonu  evde bakılmakta.  6 milyon göçmenden  600.000 göçmen 60
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yaş üzerinde. Onların bakıma ihtiyacı olduğu zaman  ne olacak? 

Sonuç:  Bu  soru,  10  yıldan  beri  tartışıldı.  Yaşlılara  yardım  imkanları  mevcut,  ancak  bunlar

göçmenlerin  sadece  % 3  ü  tarafından  kullanılmaktadır.  Bu  birçok  engel   ve  nedenlere  bağlı,

örneğin dil sorunları, bilgi eksikliği, zor yaşam koşulları ve de yaşlanma  algılamalarındaki kültürel

farklılıklar. Bu nedenlerin azaltılması için, göçmen kökenli aile fertlerine  tavsiye ve danışmanlıkta ,

kendi kendine yardım ve bakım kuruluşlarının yoğun işbirliği gerekir. Arzu edilen, göçmen kökenli

yakınların  bu konuda kendi  ana dillerinde daha çok bilgilendirilmesi  ,bakıma muhtaç  insanlara

davranışlarda kültürel ve dini konularda duyarlılık ve hassasiyetin geliştirilmesi ,   çok dilli ve farklı

kültürel eğitimli bakım personeli  olduğu gibi   göçmenlerin yaşlanma sorunlarında   toplumumuzun

hassasiyeti ve  bilinçlendirilmesi gerekir.                                                                                   Z.Sümer

(DURCHBLICK  Nr.172, 2014, S.8 - Nr. 175, 2014, S.9/10)

Bakım Destek Yasası , Bremen YaşlılarTemsilciliği konumu
Pflegestärkungsgesetz    

Bakım sigortası  Almanya'da1995 yılından beri ,yasal sağlık, kaza, emeklilik ve işsizlik ek

sosyal sigortasının beşinci kısmı .Demografik değişim  nedeni ile  prim ayarlamalarının    tekrar

yapılması gerekiyordu. Özellikle bu tür ayarlamalardan etkilenenler 01.04.2004 yılından beri emekli

olanlardır. Bu  zamana kadar, onlar  emekli sigortasından  % 50 katkı payı aldılar. Bugün Emekliler

bakım sigortası katkılarının tamamını ödemek zorundadır.  Çocuklu  katkı oranı  % 2,05 çocuksuz

katkı oranı ise daha yüksektir.

Bu arada,Sağlık Bakanı Hermann Grohe'nin (CDU) belirttiği gibi, yaklaşık 2,5 milyon  insan

günlük  bakım  yardımına muhtaç. Bu nedenle,  iki   bakım güçlendirme  yasası  ile geçerli sistem

yenilenecek.

Öncelikde iki yön : 

1. Bakımda daha büyük esneklik

2. Demans hastalarına daha fazla önem verilmesi

2017  yılına  kadar,Federal  Hükümet  iyileştirmeler  yapmak  istiyor.  Bu  gelişmeleri elde  etmek

için,sigorta katkı  payında   0,3 puan ve seçim döneminde  tekrar  ilave olarak  0,2  puan artıyor.

Böylece beş milyar avro toplam olarak  birikecek.  Bakım sigortası  yardımları yüzde 20 oranında

arttırılabilecek . Çalışanların  brüt gelirden% 2.35  katkı payındaki  0,3 puan  artışına %50 işveren

katkısı olmasına rağmen emekliler bu yükü yalnız   kaldırmak zorunda kalacak. Emeklilerde,emekli

sigortalarının sadece  sağlık  sigortasına katkı  payı  olacak,  ancak  bakım  sigortası katkılarında

emekliler bu katkıyı tamamen kendileri ödeyecek.Ocak 2015 itibariyle prim ayarlamaları nedeni ile

net  emeklilik  buna  göre  azalacaktır.  Bremen Yaşlılar  Temsilciliği,Ekim ayında  Federal  Mecliste

kabul  edilen  Bakım  Geliştirme  Yasası'nın   uygun  olduğu   görüşündedir.  Bakımda daha  fazla
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esneklik ve özellikle  demanslı hastalara daha fazla özen gösterilmesini umuyoruz. Emeklilerin mali

yüküne rağmen , Yaşlılar Temsilciliği, 5 milyar € nun bakımdaki gelişmelere tahsisi  şartıyla Federal

Hükümet'in öngördüğü katkı payı artışını  kabul  edebilir.Yasamada, gelecekte yapılacak emeklilik

ayarlamalarında  emeklilerin  çalışanlara  nispetle  herzaman  daha  fazla  prim  ödedikleri  dikkate

alınmalıdır.    

Yaşlılar Temsilciliği aşağıdaki noktaları eleştiriyor:

Demans olan kişiler, önceden olduğu gibi bakımda ikinci sınıf bakıma muhtaç kişi  konumundadır.

Bakım performansı iyileştirmeleri için her yıl 1,2 milyar € bakım fonlarında kayboluyor.

Bakıma muhtaç olan kişilerden üçte ikisi  evde bakılmaktadır, ancak evler genellikle ev bakımı için 

uygun değildir.

Sosyal VdK  NRW Derneği BaşkanıThomas Zander'e göre, Almanyada yaklaşık 40 milyon evden

sadece  400.000- 500.000  ev  engelsizdir.  Almanya'da  bu  tür  engelsiz  2.5  milyon ev  gerekli.

Dönüşüm için  yüzde  bir faiz  oranlı, Kreditanstalt  für  Wiederaufbau  (KfW)  düşük  faizli  krediler

vermesine rağmen, ancak yaşlıların bankaları üzerinden bu kredileri almaları zordur.

Bugün bakıma muhtaç 550.000 kişi  bulunmaktadır. 2050 yılında  bu    sayının 930.000  e  çıkması

bekleniyor. Demanslı sayısında da 2050 yılına kadar iki kat artış olacak. Buna ek olarak, Bremen

Yaşlılar Temsilciliği'nin 23 Nisan 2013 tarihli Delegeler toplantısında  aşağıdaki kararlar alındı: 

1. Bremen Yaşlılar Temsilciliği,  hastalık ve  bakım sigortaları ayrımının kaldırılmasını  

talep ediyor. 

2. Hastanın hastane masraflarına katılım payının ,kendi emeklilik gelirinin % 50 sini  
geçmemelidir.

3. İşverenler ,çalışanların bakım sigortası katkısına % 50 nisbetinde katılmalı.

Bremen Yaşlılar Temsilciliği'nin bunun dışındaki talepleri :  Sigortalar  da,% 50  nisbetinde

emeklilere  bakım sigortası  için  katkıda  bulunmalıdır.  Çalışma grubu  "sağlık"  üyeleri  tarafından

hazırlanan bu görüşler 29 Ekim 2014 tarihinde Delegeler Meclisi tarafından kabul edilmiştir.

(DURCHBLICK  Nr.178, 2014, S.1/2 – Nr.181, 2015, S.10)

Bakım Destek Noktaları önem kazanmaktadır
 Pflegestützpunkte gewinnen an Bedeutung 

Nisan 2009 da, eski Sosyal İşler Senatörü, Ingelore Rosenkötter tarafından, Bremen Eyaletinde üç

bakım  destek  noktası (-Pflegestützpunkte-  PSP)  açıldı. Ülke  çapında  bakım  destek  noktaları

kurulması   için   Berlin'de  2008'den  itibaren  bakım  reformu  bağlamında  karar  verildi.  Bu

danışmanlık noktalarından  biri,  Bremer-Ost 'da alışveriş merkezi Berliner Freiheit 'da bulunmakta

ikincisi Vegesack Haven Höövt  ve  üçüncüsü Bremerhaven´dadır. Fonksiyonu, sosyal  daire ve

sağlık  sigorta şirketleri  gibi   girişimciler, kendi  kendine yardım grupları  ve dernekler  tarafından

sağlanır.  

43



Her insanın aniden bakıma ihtiyacı olabilir.  Ayrıca yetkin ve hızlı yardım almak önemlidir ve bunu

PSP sunuyor.  Onlar  hiçbir  ticari  amacla hizmet  etmeden   müşteri  teması  sağlar,  çeşitli   yetkin

yardım  ve  destek  hizmetleri  konusunda, özgür,  bağımsız  ve  bedava  olarak  bilgilendirirler.

Örneğin,evde bakım ve refakat,günlük bakım ve kısa süreli  bakım, ev acil  telefonu,eve yemek

servisi ,koruyucu   önlem  hizmetleri,  bakım   kursları,  konut  teklifi ,yaşlı  ve  engelliler  için  ev

düzenleme ,kendi kendine veya mahalle yardımı v.s   hakkında  telefonla ya da evde  danışma

yapılabilir. Son zamanlarda, bilgilendirme  toplantı yerlerinde de yapılmaktadır. 

PSP  Bremen  halkı tarafından  iyi  algılandı.  Bunu,  10.06.14  tarihli   toplantıda,  Eyalet  Bakım

Komitesi tarafından sunulan "Bremen Eyaleti 2010-2014  PSP kullanım gelişimi" konulu istatistikler

gösteriyor.  Tavsiye arayanların  sayısı, 2010 yılında 5.715  den 2013 yılında 8.578 e yükselmiştir.

Ocak - Mayıs 2014 müşteri hacmi, bir önceki yıla kıyasla yeniden artmıştır. 2010 yılından itibaren

Mayıs  2014 tarihine kadar  Bremen´de incelemelere göre  üç adet  PSP´den  toplam  31.176 kişi

yardım  ve  destek  almışdır.  Çoğunlukla,  60  artı  nesil  danışmanlara  başvurmuşdur.   İletişim

arayanlar o yıllarda öncelikle akrabalar (15.100)  ve  doğrudan (8660) etkilenenlerdir. Geri kalanlar,

arkadaşlar ve komşular, hastaneler ve bakım tesisleri  ve diğer kişilerdir.

Çoğunlukla görüşmeler  Bremen Eyaletindeki insanlarla

yapılmıştır.  Fakat aynı  zamanda  Aşağı  Saksonya  ve

diğer  Alman  eyaletleri yanı  sıra  yurtdışından  da bilgi

isteniliyor. 

Göçmenler  arasında   PSP  varlığı  görünüşte  henüz

yeterince  algılanmamış,tanıtılmamış.  Onların  danışma

sayısı ne yazık ki sadece 657. 

Bu konu siyasi düzeyde devamlı ele alınacak,  PSP                (Foto:  G. Münchmeyer-Elis)

ihtiyaç varmıdır veya diğer mevcut danışma tesislerinin içine entegre edilmelimidir.

İstatistiklere bakıldığında,  PSP  in  tatmin  eden  çok  iyi  bilgilendirme ve  destek  çalışmaları   ve

demografik  değişimin   bir  sonucu  olarak,  PSP  kullanımının her  yıl  artmaya  devam   ettiği

görülmektedir. Kapatma  düşünceleri   genellikle   rekabet  ve  maliyet  sorunları  olarak ortaya

çıkmakta. Yaşlı insanların sayısının artmasından dolayı, tüm danışmanlık hizmetlerinin bir müşteri

dostu  olarak  yapıldığı  sürece,   danışma merkezlerinin  işleri  devamlı  olacaktır.  Bir  integrasyon

masrafları  azaltmak  değil   daha  olası  maliyetlerin  artmasına  ve  ücretsiz  danışmanlığın

kalkabileceği  anlamına  gelebilir.  Ayrıca  soru,  bundan  sonra  ekonomik  çıkarlıklı  taşıyıcılardan

bağımsız  bilgi   garanti  edilip  edilemiyeceği. Bu nedenle,  Bremen Yaşlılar  Temsilciliği,  PSP  in

Bremen´de bundan sonra da bağımsız bir kurum olarak kalmasını önemle talep ediyor. 
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Bu arada: Planlandığı gibi, yeni tıp merkezinin Berliner Freiheit 'da inşaa edilmesi hastaların bakım

ihtiyaçları için doktor muayenehaneleri ile bağlantı yönünden çok iyi bir fırsat.                    G.Feller

(DURCHBLICK  Nr. 174, 2014, S.7/8 – Nr. 177, 2014, S.9/10)

Hatırlatma:

 Huzurevi seçiminde koşullar uymalı

Bei der Auswahl eines Pflegeheimes sollten die Voraussetzungen stimmen.

Şayet bakıma ihtiyacı olan artık kendi evinde ailesi tarafından ya da profesyonel bakılamıyorsa bu

durumda  ne yazık ki tek seçenek olarak bir huzurevinde konaklama kalıyor. Seçim için imkanlar

çevrede  oldukça  çok.İyi yönetilen  bir  yer  olup  olmadığının  çabuk  bir  şekilde  açıklığa

kavuşturulması gerekmektedir. Hastalar bu tür bir bakım için yüksek bir  ücret ödüyorlar, halbuki

50-60% bu maliyetleri  her emekli   tamamen karşılayamıyor.  Bu durumda   akraba veya sosyal

yardım  dairesi  kendilerine maddi  katkıda  bulunuyor. Ucuz  bakımda  yatak  yaraları  ile  yetersiz

beslenme ve  sıvı  alımı eksikliği genellikle üzücü gerçekler arasında. Bazı  huzur evlerinde tespit

edilen  ilaç  veya iğne ile  sakinleştirmede sessiz kalınıyor. 

İzlenim kesinlikle yanlış değil,öyle veya böyle  zihinsel ve fiziksel olarak sonu gelmiş çökmüş olan

bakıma muhtaç bu kişiler için   toplum , toplum dayanışması  ve partiler,  yaşlı bakımı konusunda

çok az ya da hiç bir yatırım yapmak istemiyorlar . Aile bireylerinin genellikle ,   yakın akrabalarının

konaklama ve bakımlarının  kabul edilebilir olup olmadığını görebilmeleri için çok az zamanı var .
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Pflegestützpunkte (PSP)

PSP im Einkaufszentrum Haven Höövt

   Zum Alten Speicher 1-2, 28759 Bremen, 
Tel. (0421)  69 62 41 – 0, E-Mail: bremen-nord@bremen-

pflegestuetzpunkt.de
Açılış saatleri: Pazartesi – Cuma 10.00 – 13.00 Uhr, 14.00 – 17.00 Uhr

PSP im Einkaufszentrum Berliner Freiheit

Berliner Freiheit 3, 28327 Bremen, 
Tel. (0421) 69 62 42 – 0, E-Mail: info@bremen-pflegestuetzpunkt.de

Açılış saatleri: Pazartesi – Cuma 10.00 – 13.00 Uhr, 14.00 – 17.00 Uhr

PSP in Bremerhaven

Bürgermeister-Smidt-Str. 29/31, 27568 Bremerhaven, 
Tel. (0471) 30 97 79 – 0, 

E-Mail: info@bremerhaven-pflegestuetzpunkt.de
Açılış saatleri: Pazartesi – Cuma 10.00 – 13.00 Uhr, 14.00-17.00 Uhr



Bakım  yerlerinin iyi   ya  da  kötü  kurumlar  olup  olmadığı  konusunda  açıklama  ihtiyacı var.

Gerçeklerin tesbitinde, verilen bakım  notları dikkate alınmamalıdır çünki 2 ve daha kötü puan hiç

verilmemiştir. Aşağıdaki koşullar  yerine getirildiği takdirde, aile  üyeleri bir yatılı  bakım tesisine

vicdanı  rahat bir  şekilde  yatırılabilir   ve  bir  sözleşme  yapılabilir. Aşağıdaki  noktalara  dikkat

edilmelidir:

– Akrabalar ve arkadaşlar için iyi ve hızlı erişilebilirlik restoranlar ve dükkanlara erişilebilirlik 

kadar önemlidir. Yani sosyal yaşama mümkün olduğunca yakın konaklama.

–  Çok önemli olan konut, gıda ve eğlence durumlardır. 

– Odaların temiz ve özel mobilyaların  birlikte getirilip getirilemiyeceğinin açıklığa 

kavuşturulması gerekir. Yemek menüsü dengeli mi? Gıda ve içeceği yemek ötesine almak 

mümkünmü?

– Eğlence etkinlikleri, geziler, doğum günü partileri, diğerlerinin yanı sıra var mı ve bu tür 

aktiviteler gelecekte de var mı? 

– İyi havalarda süreç nedir?Bakım personeli sakinler ile  bahçede veya mevcut terasta gezinti

yapıyormu?

– Odalarda ve koridorlarda koku izlenimi nedir?

– Tıbbi rutin doktor muayeneleri nasıl düzenlenmiştir?Düzenli olarak  uzman doktorlar 

geliyormu? 

Yaşlıların izole edilmemesi, huzur evleri gibi bu tür yerlerin sosyal merkezler haline getirilerek genç 

nesillerin de kültürel yaşamlarını kapsayarak birlikte yaşamaya ve bunu gerçekleştirmeye hazır 

olmalarıdır. Bu konuda  maalesef politikacılarımızdan bir söz duyamıyorum.                G. Steffen

(DURCHBLICK  Nr. 186, 2015, S.1  -  Nr 191, 2015, S.9 )  

Demans hastaları  2013 yılından itibaren bakım ödeneği alacak
Demenz- Erkrankte erhalten ab 2013 auch Pflegegeld

Bakım  konusu  gün  geçtikce  daha  fazla  kişi  için  önemli  olmakta.  Şu  anda  2,4  milyon  insan

Almanya'da bakım sigortasından faydalanmaktadır.  Demans hastalarının sayısı  artmaktadır.  Bu

nedenle politikada da 2013 yılından itibaren bu tür hastaların bakım hizmetleri konusu yeni bir

kanun ile düzenlenmiştir. Kanun, bakıma muhtaç kişiler ve ailelerinin durumunu iyileştirmektedir.

Önceden demans hastaları, günlük yaşam destek hizmetleri için 200 Euro alıyordu. Ek olarak artık

evde bakım   parası ve profesyonel bakım sunulacaktır. 

Bakım basamağı  (O ) da  artık aşağıdaki istemler yapılabilir: 

• Profesyonel bakım (bakım firmaları)için 225 Euro aylık bakım parası veya aile fertleri  

   tarafından bakım için ayda 120 Euro.

2013 den itibaren, bakım basamağı 1ve 2 olan demens hastaları için aşağıdaki ödemeler talep

edilebilir.
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1.basamak = bakım firmaları 665€ aile fertleri tarafından bakım için 305€ 

2.basamak = bakım firmaları 1.250€ aile fertleri tarafından bakım hizmetleri için  525 €.

Politika  bu  karara  varabilmek  için  uzun  zaman mücadele   etti.  Tüm gelirliler  için% 0,10  prim

artışları olmadan bu gecikmiş hizmet genişletilmesi görünüşte mümkün değildi. Yaşlanan ve daha

fazla bakım ihtiyaçları  olacak olan toplumumuzda ,bakım ve destek için daha uzun vadeli yeni

yapılanma ve finansal temeller gereklidir.                        G. Steffen

(DURCHBLICK  Nr.  157, 2013, S.2 – Nr. 158, 2013, S-10)

 Demans girişimleri

Demenzinitiativen

Demans hepimizi ilgilendiren bir konudur. Demanslı kişilerin sayısı artıyor. Bu nedenle ,demans olan insanlar

ve aileleri için Bremen'de üç yerel  kruluşa işaret etmek isterim. Bu girişimlerde  gaye etkilenen insanların

yaşam kalitesini arttırmak. Ülke çapında bu tür toplam 300 kuruluş  var. 

Bremen'de bakıcı akrabalar  ve yaşlı kişiler için önemli bir yardım Demans Bilgi ve Koordinasyon

Merkezi (Diks) 'dir. 2003 yılından bu yana var olan bu kuruluş , Bremen Eyaleti ve  kısmen Bakım

Sigortası fonlarından  desteklenmektedir.  Bağımsız bir  danışma organı  olup  Bremen kentinde

bütün kuruluşlar ile birlikte çalışır. Diğer özellikler: 

– Demans alanındaki tüm konularda ücretsiz danışmanlık

– Bremen´de demans olan insanlar için imkanlar ve hizmetler hakkında bilgi verilir. 

– Demanslı kişilerin yakınları için kendi kendine yardım gruplarına destek

– İlgili taraflara ve üyelerine üçer aylık dönemlerde gönderilen Bremen Demens 

Bülteni ,ücretsiz bir e-posta bilgileri de mevcuttur. 

İletişim:  Bahnhofstr. 32 (giriş, Philosophenweg!), 28195 Bremen,

Telefonla Ulaşım: 

Tanja Meier (0421) 14 62 94-44,

Stefanie Arndt Bosau (0421) 14 62 94-45 

Helmut Schwertner (0421) 14 62 94 46

Diks'e bağlı  başka bir kaynak Help-Line. Bu, kendi yakın sosyal çevrelerinde,demans konusunda

ihtiyacı olan herkese,istenirse anonim olarak  danışmanlık ve yardım için başvurabileceği telefon

hizmetidir.  Yaşlanmak çok güzel  bir  şey olabilir  ve tek  başına zor  bir  hayat  durumu anlamına

gelmez. Ama bazen  düzenli olarak bir konuşma arkadaşına  ihtiyaç olabilir.  

Koordinatörleri Jutta Gräbner ve Gisela Ullrich, telefon: (0421) 7948498

Pazartesinden- Cumaya saat 14.00 den17.00 ye kadar  

Helpline@sozialag.de e-posta

Web Sitesi helpline-bremen.de

Başka  bir  girişim  Alzheimer  Derneği  Lilienthal  ve  çevresindedir.  Bu,  "diğer   bakım  hizmeti
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-niederschwelliges  Btreuungangebot-"  Aşağı  Saksonya  Eyaleti  tarafından  tanınan ve  Bakım

Sigortası (Bakım Performansı Değişiklik Yasası- Pflegeleıstungs,Ergänzungsgesetz-)çerçevesinde,

gruplar halinde ya da kendi ev alanında   demanslı  insanların bakımıdır. Danışma randevu ile veya

e-posta yoluyla iletişime geçerek yapılmaktadır.

Kontak: Telefon: 0173/67 84 777

E-posta: info@alz-lilienthal.de

www.alzheimer-gesellschaft-lilienthal.de            Anna Möller

(DURCHBLICK  Nr. 186, 2015 - Nr.191, 2015, S.9/10)

" Yaşlı bakımı ,eğitim ve uzmanlık girişimi " Anlaşması
Vereinbarung zur “Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege” 

Demografik değişim  ve artan  işgücü gereksinimi  nedeni  ile   13  Aralık  2012 "Yaşlı  bakımı  ve

uzmanlığı  girişimi"  uygulamasına  ilişkin anlaşma  metni imzalandı. Sosyal  bakım  sigortası

yardımlarından  yararlananların sayısı 2011 yılından 2030 yılına kadar   3,4 milyona çıkacak ve

yaklaşık   yüzde  40  oranında artacaktır.  Bu  nedenle, yaşlı bakımında nitelikli personel  ihtiyacı

büyümektedir.Federal  İş  Ajansının(BA)  son rakamlarına göre,  100  yaşlı  bakım personeli  açığı

olmasına rağmen, sadece 37 iş arayan  bildirilmiştir.  Aynı zamanda,  gelecekte bu meslek eğitim

alanındaki genç insan sayısıda  önemli ölçüde düşecektir.   Federal Hükümet geçen yıl kampanya

başlatmıştır. Katılımcı  olarak, bakanlıklar ("Aile",  "Çalışma  ve  Sosyal",  "Sağlık",  "Eğitim  ve

Araştırma"), ayrıca  diğer ortaklar: Eyaletler,  refah dernekleri, özel  destek dernekleri,  yaşlı bakımı

ve uzmanlık dernekleri,  mükellefler,  belediyeler sosyal yardım hizmetleri konfederasyonu,  sağlık

hizmetleri, sendika  Ver.di  ve Federal İş Ajansı bulunmaktadır.

     

Kararlaştırılan önlemler 2015 yılına kadar üç yıl içinde uygulanacak. Bu teknik uzmanlık düzeyinde

ve somut olarak hedefi  belirlenmiş  on alan için geliştirilmiş bir  çalışma grubu kurulacak hedef,

geriatrik bakım, öğretim ve eğitimi teşvik etmek, meslek ve iş alanının çekiciliğini arttırma olacak.

Meslek eğitimi ve girişimi her yıl% 10 oranında arttırılacaktır.  Buna ek olarak, anlaşma süresinde

ayrıca: 
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      Demenz Informations- und Koordinationsstelle (DIKS)

  Bahnhofstr. 32 (unser Eingang liegt aber am  Philosophenweg!!!)
  28195 Bremen
  AnsprechpartnerInnen: 
  Tanja Meier 
  Telefon (0421)  14 62 94 -44 
  Stefanie Arndt-Bosau 
  Telefon (0421)  14 62 94 -45 
  Helmut Schwertner 
  Telefon (0421)  14 62 94-46   

http://www.alzheimer-gesellschaft-lilienthal.de/


• Yeni meslek eğitimi teşviki için üç yıllık finansmanın yeniden uygulamaya geçirilmesi;

• Gerekli beceri ve bilgiye sahip olunduğunda eğitimin kısaltılabilmesi olasılığı;

• Yaşlı bakımı için 4.000 kadar bakım hizmeti  yardımcılarının yeniden kalifikasyonu;

• Mesleğin çekiciliğini arttırma, örneğin, daha iyi sağlık teşviki, daha dengeli bir personel  

   karışımı ve  performansa dayalı ödeme;

• Toplumda bu meslek alanında beğeni konusunda ortak bir kampanya.

  Anlaşmanın temel hedefleri;

• Artan eğitim ve talep odaklı çabalarla, kurumlar ve okullarda eğitim kapasitesinin  

  arttırılması;

• Yaşlı bakımında  uzman potansiyelinin arttırılması;

• istihdam büroları ve iş merkezleri yoluyla eğitime devamın teşviki;

• Hemşirelik mesleğinin daha da geliştirilmesi;

• Hemşirelik mesleğinde yurtdışında edinilen niteliklerin geliştirilerek tanınması;

• Yaşlı bakımında aile ve meslekde olduğu gibi, aile ve meslek eğitimi ile de uyuşum;

• Yaşlı bakımında cazip çalışma koşulları;

• Halkla ilişkiler yoluyla mesleğin sosyal öneminin tanıtılması;

• Yaşlı bakım kurallarının iyileştirilmesi ve;

• Fırsatların kullanımı (çalışan-işgücü)-serbest dolaşım (Avrupa Birliği -AB içinde). 

Federal Aile Bakanı anlaşmanın önemli ölçüde bakım personeli ihtiyaç açığını kapatacağı vaadinde

bulundu.  Anlaşmanın  imzalanması ile aynı anda, kampanyanın bir  parçası olarak "yaşlı  bakımı

meslek  eğitimi  danışmanlığı"  da  göreve  başlamıştır.  Takım  personeli ,Almanyanın  bütün

bölgelerindeki bakım kuruluşlarının, yaşlı bakımı meslek okullarının ve ayni şekilde yaşlı bakımı

mesleği ile ilgilenen bütün ilgililerin Eyalet ve Federal Hukuk ile ilgili  sorularda ,yasal konularda

yerinde  danışmanlık  imkanı  sağlamakta  ve  aynı  zamanda,  eğitim  işbirlikleri  ve  bağlantılar

düzenlemektedir. Buna paralel olarak, yeni bilgi portalı www.altenpflegeausbildung.net açılacaktır.

(Kaynak: PM BMFSFJ  v. 13/12/2012)
(DURCHBLICK  Nr. 158, 2013, S.1/2 -  Nr. 161, 2013, S.9) 
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6. İletişim merkezleri, danışma ve yardım 
Begegnung - Beratung - Hilfe

İletişim merkezleri için bir şans
  Eine Chance für Begegnungsstätten 

Geçen sonbaharda  iletişim merkezleri  tartışması  yeniden gündeme geldi. Bunun sebebi sosyal

dairelerden gelen mali  desteğin  azaltılması duyurusuydu.  Toplumun , sosyal  alanlarda tasarruf

edilmesine alışık olmasına rağmen, bu tasarrufların daima sağlık ve eğitim alanlarında olması haklı

olarak tepki ile karşılandı.

İletişim merkezleri, Bremen Eyaletinde yaşlılar için çalışmalarda,  önemlidir.  Pazartesi gününden

cuma gününe  kadar  zengin bir program ile  yaşlıların sosyal  yaşama katılımlarını sağlamak için

katkıda bulunmaktadırlar.  Zaten kısıtlı olan 430.000 € luk bütçeden,  yaklaşık 100.000€ tasarruf

planı  aleyhine  tartışmalara  ,Bremen  Aktif  İnsanlar  Derneği (Verein  Aktive  Menschen  AMEB)

Bölgesel  Sosyal YardımÇalışma Grubu (Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege

LAG)   yanı  sıra,  Bremen Yaşlılar  Temsilciliği'de  katıldı.Konu  ,bağımsız kuruluşlar  tarafından

yürütülmekte olan 28 iletişim merkezi . 2010 yılında kapatma ve birleştirmeler yapıldı ve bu yerler

büyük ölçüde gönüllü personel sayesinde ayakta kalabiliyor.

Bremen  Yaşlılar Temsilciliği,  demografik  değişim,

güvencesiz işgücü piyasası, çözülmemiş emeklilik reformu

ve  sosyal  gelişme  açısından,  düşük  maaşla  geçinmek

zorunda olan yaşlı insanların özellikle sayısının artacağına

ve  çoğunlukla yalnızlığa maruz  kalacaklarına inanıyor. Bu

nedenle yaşlılar ile ilgilenen bu tür sosyal kurumlara ihtiyaç

artacaktır.   Şimdi   kapatılan   bu    tür   kurumların,   bizim 

 (Foto: G. Münchmeyer-Elis)                            görüşümüze göre daha sonra  tekrar açılmaları zor olacak,

açılsada çok  daha fazla masraf gerektirecektir. Eksikliği  gelecekte  60yaş üzeri nesilleri negativ

etkileyekcektir. Bu nedenle genç insanlar, yaşlılar ile ilgili ,yük olarak gördükleri bu projeleri, kendi

yaşlılıklarını da düşünerek göz önünde bulundurmalıdırlar. 

Protestolar  görünüşe göre  başarılı  olmuştur.  26/11/13 tarihli  bir  yazı  ile,  Sosyal  Senatör,  yerel

yönetimlere, yerel  konseyler  ve  BremenYaşlılar  Temsilciliğin'e  öngörülen  kısıtlamaların

yapılmayacağını bildirmiştir.  Ayrıca, Seneto'daki parti grupları ile yapılan görüşmelerde ,kurumların

çalışmalarını gözden geçirmek ve gerekirse onları desteklemek için, çağdaş  teklifler ile ziyaretçi

sayısının  artmasını   ve  etkili  ağlar  kurulması konusunda  anlaşıldığı açıklandı.  Sosyal  Daire

planlamaları taraflar ile birlikte ele alınmalıdır.
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Bu toplantı yerleri için bir fırsat gibi görünüyor,  özellikle kuşaklar arası   buluşmalar yönünden.

Çocuklar  ve  öğrenciler  ile  60  yaş  üstü  nesil  arasındaki  işbirliğini  teşvik  kurumları   zaten  var,

örneğin, Bremen-Borgfeld. Bu genç yetişkinler ile de neden olmasın? Bu hususta,  göçmen kökenli

insanların bu toplantı  yerlerine   ilgilerinin daha fazla arttırılması için  çalışmalar yapılabilir.  Tüm

nesillerin ve kültürlerin  buluşmaları sosyal uyum için mantıklı olur.

Sunulan fırsatı kaçırmamak ve iletişim merkezlerinin ne şekilde, daha cazip bir hale getirilebileceği,

bölgesel  ağlar  kurulabileceği  ve  hatta  maliyet-fayda  etkisi  açısından,  ne  şekilde  etkin   olarak

gerçekleştirilebileceği  konusunda ciddi olarak düşünülmelidir.

Bremen  Yaşlılar  Temsilciliği  kendi  çalışma  gurupları katılımı  ile  ve   kendi  imkanları  ölçüsünde

sorunun çözülmesinde  katkıda bulunmaya  devam etmelidir.                                               G.Feller

(DURCHBLICK  Nr. 168, 2014, S.4/5 - Nr.170, 2014, S.9)

ZİS 'in bir kısmı yeni büroya taşındı.
 Das neue ZIS -Domizil

                            (Foto: G. Feller) 

Göç ve kültürlerarası araştırma merkezi  (Zentrum für Migranten und İnterkulturelle Studıen e.V )

ZİS  28.05.2014  den  itibaren  küçük  bir  kutlama  ile  açılan  ilave  bir  mekana  sahip.Daha  önce

Walle'deki   büro,  ihtiyaçlar  için dar gelmekteydi  ve Überseestadt'da müsait  koşullarda ilave bir

mekan kiralama fırsatı ortaya çıktı.Schuppen XI'in çaprazlama  karşısında, Cuxhavenerstr. 7 de

bulunan  binada  idare,uyum  kurslarının  koordinesi  ve  Alman  Türk  İşbirliği  Enstitüsü  (TDI)

bulunmakta.Köprü ve danışmanlık büroları Gröpellingen'de yine aynı adresde  bulunuyor.
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Davetliler arasında, Kasım 2010 da, yapı girişimciliği, blim ve sanatkarları koruyuculuğu ile şehir

için  hizmette  bulunan  ve  kendisine  Şehir  Fahri  Hemşeriliği  unvanı  verilen  Prof.  Dr.  Klaus

Hübotter'de bulunmaktaydı. O, kendisini sadece şehir tarihi için mana ifade  eden  yapıların yapı

özelliğini  muhafaza  etme çalışmaları   ile  değil   aynı  şekilde  kültür  ve  barış  çalışmaları  ile  de

kişiliğini göstermiştir. O'nun angajmanı, ZİS için ve uyum konusundaki destek ve cömert yardımları

80  li  yıllardan  beridir.  ZİS  ,müsait  koşullarda ilave  bir  mekan  elde  etme  şansını  ona  borçlu

olduğunu belirtmiştir. Yeni konut üç büyük konferans yeri ,mutfak ve iki bürodan ibaret . En azından

senelik  5.000 den fazla    öğrenim kursu ve konferans saati,  kültürlerarası  diyalog ve tecrübe

alışverişi  için  organize edilip  tatbik  edilmek zorunda.Seminer  ve  konuşma gruplarına katılanlar

gelecekte daha geniş hareket alanı için sevinebilirler.

Bremen  Yaşlılar  Temsilciliği  ZİS'in  mekan  olarak  büyümesini  kutlar,  çalışanlarına  başarının

devamını ve yeni ortamda kendilerini rahat hissetmelerini diler. 

İletişim ve başvuru adresleri :

(DURCHBLICK  Nr, 174, 2014, S.4/5 – Nr. 175, 2014, S.10) 
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- Köprü-Kontaktstelle für ältere Migrantinnen und Migranten
  Gröpelinger Heerstraße 228,28237 Bremen
  Eingang im Innenhof des Stiftungsdorfes
  E-Mail kontaktstelle @zis-tdi.de

 - Beratungsburo
  Gröpelinger Heerstrraße 228,28237 Bremen, Telefon :  (0421)  83 94 79 36
  Eingang im Innenhof des Stiftungsdorfes
  montags 9-12 Uhr, mittwochs 9-12 Uhr, und nach Vereinbarung.

      - Geschäftsleitung
  Gudrun Münchmeyer-Elis
  Elbinger Straße 6,28237 Bremen
  Telefon : (0421)  83 94 79 36,E-Mail: gudrunelis@zis-tdi.de

  - Koordinasyon Proje: Yeni Komşular ile Iletişim
  Uta Fennekohl-Pacaci
  Elbinger Straße 6,28237 Bremen
  Telefon : (0421)  380 30 71, Fax: (0421) 6167693, 
  E-Mail: NeueNachbarn@zis-tdi.de

- Verwaltung, Integrationskurskoordination und TDI
  Cuxhavener Straße 7,28195 Bremen
  Telefon : (0421)  6165726, Fax: (0421) 6167693, 
  E-Mail: integrationskurse@zis-tdi.de
  Öffnungszeiten zur Anmeldung bei Intgrationskursen
  Mo,Do,9:00 bis 12:00 Uhr, Di,13:00 bis 15:00 Uhr

mailto:integrationskurse@zis-tdi.de
mailto:gudrunelis@zis-tdi.de


Kronik ağrılı hastalar için danışma hattı 
 Beratungstelefon für Schmerzkranke 

Sancılar vücutta bir rahatsızlık olduğunun belirtisidir.Sancılar zamanla kronik bir hastalığa

dönüşebilir.Ağrı  hastaları  özel  ve  iş  hayatlarında  bir  felaketin  eşiğindedirler.Bremen'  de,böyle

hastalara,  hastalıktan  etkilenen  kişiler,doktor  ve  terapistlerden  oluşan    Kronik  Ağrı  Derneği

yardımcı   olur.  29.Şubat  2012  den  beri  ağrı  hastaları  için  yeni  bir  danışma  hattı  açıldı.  Her

çarşamba  saat  14-17  arası  deneyimli dernek  üyelerine   0152-04  57  05  76  no  lu  telefondan

ulaşılabilir. Kronik ağrı hastaları bu hattan hastalıkları ile ilgili bilgi ve tedavi imkanlarını öğrenebilir.

Ayrıca psikolojik ve sosyal problemler için yardım da sunulur. Daha fazla bilgi için 

www.bremer-schmerzgesellschaft.de

( Kaynak: PM Rotes Kreuz Krankenhaus,05.03.2012.)

(DURCHBLICK Nr. 147, 2012, S.4 - Nr.152, 2012, S.10)

Torun için - acil durum - sağlık kartı
            Enkel-Notfall-Ausweis   

Pek çok yaşlı, büyükanne ve büyükbaba genellikle torunlarına bakmaktadırlar. Onlar, akşamları bir

bakıcı rolünü üstlenirler.  Oyunları ile gün boyunca çocukları eğlendirir ya da oyun oynar, gezilere

veya  bir  hafta  sonu  turuna  ya  da  onları  tatile  götürürler.  Böylece  onlar  ebeveynleri  rahatlatır,

kendileri için sevinç ve mutluluk sağlayabilirler. Bu arada bazen trajik olmayan hastalıklar, soğuk

algınlığı, küçük  yaralanmalar,  böcek  ısırıkları,  hatta  kazalar  meydana  gelebilir,   tıbbi  bakım

gerekebilir. 

Elinizde çocuğun tıbbi kayıtlarının olması, böyle bir durumda çok yararlı: örneğin kan grubu, alerji,

aşı  belgesi,  tetanoz aşısı,  kronik  hastalıklar,   ilaç,   isim ve aile  hekiminin adresi.  Heyecan ile

yaşlılar bu bilgileri unutmuş olabilir, anne ve babaya her zaman ulaşamayabilir. Etkin kalınabilmesi

ve sakince tepki verilebilmesi için, servis portalı "großeltern.de" tarafından, "torun-acil durumlarda

sağlık kartı"  geliştirdi. Ona,   tüm önemli  bilgiler  için girilebilir.Ayrıca herhangi bir  olasılığa karşı

hazır,  bir  "büyükanne  ve  büyükbaba  için  seyahat  yetkisi"  vardır.  Her  iki  belge  portalı

www.großeltern.de  mevcuttur.

(Kaynak: BAGSO 15-31 Temmuz 2014)

(DURCHBLICK Nr. 176, 2014, S.2 – Nr. 180, 2015, S.9)
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Acil telefon - ve iletişim sistemi,
yaşlı insanlar için, her yeni konutta zorunlu olması iyi bir öneri !

  Forderung Notrufeinrichtung   

Basında çıkan haberlere göre, genellikle yaşlı insanların yalnız ,terkedilmiş olarak evlerinde ölmesi

ve birkaç gün sonra bulunması, çok üzücü olup sıkça görülen bir durumdur.özellikle toplumda şok

etki yapan bu tür durumların hatta yaşlılara hizmet veren evlerde de olmasıdır. Bremen Egestorff –

Stiftung da  olduğu gibi.  Kısa bir  süre  önce,  üzücü benzer  bir  durumda Hamburg  ́da  bir  yaşlı

yurdunda  meydana  gelmiştir.  Bremen  Yaşlılar  Temsilciliği'  de  bu  konudan  etkilenmiş  olmakla

beraber  bundan  bir  "bakım  skandalı"  olarak  bahsedilmesini  kabul  etmemektedir.(Bild-gazetesi,

29/05/13, s.4 bakınız). Bu tür olaylardan her zaman sadece kurumlar ve personel sorumlu olamaz.

Ancak,  bu  aslında  "Betreutes  Wohnen”  -  destekli  yaşam  -  tabiri  kullanımı  toplumda  yanlış

beklentiler  getirmekte ve aslında artık Bremen için geçerli  olmamalıdır.  2010 Yeni,  Bremisches

Wohn-  und  Betreuungsgesetz-Bremen İkamet  ve  Bakım Yasası  -  (BremWoBeG)  §  §  5  ve  6,

yaşlılıkta ikamet şekillerini ''yaşam şeklini kendi organize formu'' yaş destekli yaşam ''ve ya  yaşlılar

için " kontrollü yaşam ''formları olarak tanımlar. Yaşlılar için hizmet veren konutlar genellikle sıradan

kiralama ve kişisel  finansal  yönetimli  dairelerdir.  Burada ücretli  servisler  teklif  edilir,fakat  kişiler

servisleri kullanıp kullanmama kararını kedileri verir.İhtiyaçlarını kendileri karşılamak veya parasal

tasarruf  sebebi  ile  bu tür  servis  tekliflerini  kabul  etmeyebilirlerde .Buna karşı  genelde bir   şey

denilemez.  Fakat,  acil  telefon  ve  iletişim   sistemi  teklifinin  reddedilmesi  halinde,  ciddi

durumlarda,zamanında yardım yapılamıyacağı ihtimali rizikosunu da kabullenmek zorundadır. Bir

"Seyyar  yemek"servisinde  servis,bakıcılar  tarafından  değilde,zaman  baskısı  altında  ve  düşük

ücretle  çalışan ve harici  bir  teslimat hizmeti  ile  yapılması  halinde,ilgisizlik  ve ihmale de neden

olabilir.  Yakın  zamanda  olduğu  gibi  kimse  gıda  paketinin  boş  veya  el  değmemiş  olarak

döndüğünün  farkına varmıyacaktır.Felaket bazan düşünüldüğünden de  çabuk gelebilir.Böylece,

yaşlılarda böyle  üzücü bir  olayın  sorumluluğundan kaçınılamaz olduğunu bilmelidirler.  Özellikle

yaşlılıkta  yaşlılar  risk   altındadır  ve  bu tür  olayların  azaltılması  için  ise  anlayışlı  ve  sosyal  ilgi

göstermek zorunda olunacağını bilmelidir.Sorumluluk, bizim kapitalist toplumumuzda gittikçe artan

sosyal  soğuklukve  yaygınlaşan  ve  “beni  ilgilendirmez  ''  ideolojisinde  .  Bu  kesinlikle  sosyal

karakterde bir yoksulluk ve bizim dayanışmamız, vatandaşların iş birliği ancak  doğal felaketlerde

ortaya çıkıyor. Bu göz önüne alınarak etraflıca düşünülmelidir.Bremen Yaşlılar Temsilciliği,Sosyal

Senatör’ün, hizmet veren evlerde kira mukavelesinde acil telefon ve iletişim sistemi kullanımının

kabul edilmesinin zorunlu olması önerisini desteklemektedir. Bu şahsın kendi karar verme hakkının

herhangi bir kısıtlaması değil bilakis ev sakinlerinin emniyetini, aile üyeleri ve kurtarma ekiplerinin

bu  gibi  üzücü  halleri  yaşamamaları  içindir.  Buna  ek  olarak,sorumlular  üzerindeki  gereksiz

suçlamalar ve ayrımcılık kalkacaktır.   Belkide bu  şartlar altında bu insancıl ‘’ iletişim ‘’ hizmetinin

ücretli  olmasından  feragat  edilebilir  ve  böylece  zengin  yada  fakir  olan  herkesin  faydalanması

sağlanabilir.     G.Feller                                                       (DURCHBLICK  Nr. 162, 2013, S.1 - Nr.166, 2013,
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S.9) 

Vatandaşlar telefonu uygulaması hazır ve işlevsel.
Das Bürgertelefon ist eingerichtet und funktioniert

Kamu dairelerinde  telefonla bilgi aradıysanız, ya yanlış  bir bağlantı olmuş  ya da beklemeye 

alınmışsınızdır. Ocak 2011 yılından itibaren Vatandaşlar telefonu ( Bürgertelefon- BTB) Bremen´de 

115 numaralı telefon hattı ile hizmete başladı. 115 hattı ile vatandaşlar için 361-0  Bremen yönetimi

merkezi telefonuna   hızlı erişim sağlanmıştır.

Kim, örneğin, adres değişimi, pasaport için başvuru, büyük çöp kutuları siparişi veya başka bir 

resmi bilgi edinmek istiyorsa ve bunun  yerine getirilmesi için ne gibi  formalitelere gerek  varsa, 

doğru yerlere doğrudan bağlanabiliyor.

Zaten Mart 2011 den bu yana, 115 hattı ülke

genelinde  kabul  edilip  o  zamandan  beri

genişletildi. Bremen genelinde 80 eleman ile

bu  tesis,  vatandaşlar  için  resmi  dairelere

daha iyi bir erişilebilirlik,   birinci elden bilgi,

yüksek  kalitede  bilgi  ve  nihai  işlemler  için

garantiyi daha ilk temasta sağlar.  BTB den

yararlanan  Bremen  Eyaleti  hizmet

dairelerinde çalışanlarınında işleri bu yönde

hafiflemiş  oluyor  çünkü  vatandaşların

standart  soru ve istekleri  sayısı  azalmıştır.

Ayrıca, birçok mesele (yaklaşık% 65) daha

ilk temasda halolmuş olabiliyor. Bunlar 2014

vatandaş  anketi  sonuçları.  Bu  anket  yaşlı

insanlarda  artan  bir  bilgi  ihtiyacı  olduğunu

ortaya çıkarmıştır. Onlar nadiren bir internet

bağlantısına  sahip  ve  bilgi  için  telefonu

tercih  ediyorlar.  Böylece,  BTB  resmi

işlemlerde, örneğin işlemlerin yürütülmesinde Bremen yaşlıları için iyi bir yardım, ve ayrıca özellikle

yaşlanma ,iletişim yerleri,  ikamet,  bakım ve yaşlı  bakımı  konularında danışma ile  ilgili  sorular

üzerine  bilgi  vermektedir.  Bu  bağlamda BTB çalışanları  doğrudan  danışmanlık  yapmıyor  fakat

örneğin kişileri  yetkili organlara, en yakın hizmet merkezine (Dienstleistungszentrum-DLZ) veya

yardım konusunda diğer  kamu yetkililerine bağlamaktadırlar. 
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BTB ekibi 115, yüksek kalite gereksinimlerini karşılamak zorundadır:

 Bilgi akışı pazartesinden cumaya kadar saat 08:00 - 18:00 arasındadır.

 Telefon aramalarının en az % 75 i 30 saniye içinde kabul edilmeli. 

 Başvuruların en az % 65 i doğrudan cevaplandırılıp sonuçlandırılmalıdır. (aracı olma sonuç

olarak  sayılmaz)

 Yönlendirme durumunda arayana geribildirim 24 saat içinde yapılmalıdır.

BTB uygulaması  yanı  sıra  Bremen Vatandaşları  için  internet   girişi  dışında    daha  üç düzey

bilgilendirme  mevcut: 

 115 (sabit hat dakikası 7 sent)

 361-0 yerel fiyat

--    Bürger Service Center

                   kişisel hizmet olarak                         G. Feller

(DURCHBLICK  Nr.185, 2015, S.3 – Nr. 187, 2015, S.9)

 "Vahrer Löwen" Derneği'nin kuruluşu İyi komşuluk, bir arada yaşam

Gründung des Vereins “Vahrer Löwen”  

17  Mart  tarihinde,  Familien  Quartierzentrum  August-Bebel  -  Allee  284  de,  planlama ekibince

(Inka Kusen , Andrea Michaelis , Beate Pellegrino , Christine Dose , Jugen Weemeyer, Dr.Stefan

Oer)   ''Vahrer  Löwen ''derneğinin   kuruluş  toplantısı  yapıldı.  Geniş  katılımlı  toplantıda ,kurucu

ekip,dernek kavramını tanıttı.  Ağırlık noktası,bu zamana kadar yaşlı  insanlar  için sosyal yardım

çalışmalarının  ilçede   eksik  olduğu  .  Bu  hizmetler  ilçede  mevcut   diğer  hizmetlere  ek  olarak

yapılmaktadır.   Sosyal  hizmet  çalışmaları  ile  ,yaşlıların  izolasyondan  korunması  için  kendi  ev

ortamlarında ziyaret edilmesi hedefleniyor. 

GEWOBA nın da bu konuda  desteği övülmeye değer.  Sayın Krancke (Dienststelle der Senatoren

für Soziales)   tanıtım konuşmasında ,sunulan bu çalışmanın önemini anlattı ancak bütçede şu

anda  bunun  için  hiç  bir  fon  mevcut  olmadığını  belirtti.Yaşlılar  için  sosyal  yardım  çalışmaları

fonlarının bu nedenle üyelik aidatlarından ve sponsorlardan karşılanması  gerekiyor.

Daha sonra, "Vahrer Löwen” ın komşuluk işbirliği için bir kulüp olarak kurulması kararlaştırıldı. Bu

şekilde  ilçede yaşlılar  için  komşuluk  ilişkileri  ve  aktivite  tanıtımı  için  önemli  bir  ortaklık  oluştu.

Ilgilenen vatandaşların cesaret vermeleri ile  iyi bir başarı  bekleniliyor. Bremen Yaşlılar Temsilciliği

bu  gelişmeyi  memnuniyetle  karşılıyor  ve   Bremen'in  diğer  bölgelerinde  de  yaşlılar  için  sosyal

yardım çalışmalarının genişletilmesini umut ediyor.             E. Benthien

Kontakt:  Inka Kusen, August-Bebel-Allee 284, 28329 Bremen, Tel.: (0421) 9 59 13 48

(DURCHBLICK  Nr. 172, 2014, S.5 – Nr.175, 2014, S.9)
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"Yetişkinlere sosyal hizmetler" - muhtaç yaşlılar için başvuru merkezleri
“Sozialdienst Erwachsene”

      60-yaş üzeri nesil modern tıbbi bakım ve varlıklı bir toplumun yaşam standartları sayesinde

kendilerini  hala  çok  formda  ve  aktif  hissediyor.  Fakat  bu  neslin  yaşam  durumlarının  aniden

değişebıleceğinin yüksek bir risk olduğuna dikkat çekmek gerekir. Kazalar, beyin kanaması, görme

ve işitme bozuklukları ve azalan günlük becerileri tipik yaşlı riskleridir ve bugünden yarına hareket

ve kararverme yeteneklerini önemli ölçüde kısıtlayabilir ve bakımda yardımcı gerektirebilir. Böyle

durumlarda eğer yaşlı  yalnız yaşıyor ve hiçbir  aile desteği bulunmuyorsa özellikle çok  zordur.

Tecrübelerimize göre,   bilgilendirme eksikliği  olduğu gibi  yardım tekliflerinin  kullanımı  hakkında

gerçekten gereksiz korkular vardır. "Durchblick" geçmişte sık sık  insanlara, özellikle yaşlı nesile

tavsiyelerde  bulunmuş  ve  acil  durumlarda  yardımcı  olmuştur.  Bugün  "Yetişkinlere  Sosyal

Hizmetler”  i  tanıtıyoruz.  "Sosyal  Hizmetler  Dairesine"  aittir  ve  altı  adet  Bremen Sosyal  Hizmet

Merkezi bulunmaktadır: SZ Nord,   SZ Gröpelingen/Walle, SZ Mitte/Östl.Vorstadt/Fin-dorff, SZ Süd,

SZ Vahr/Schwachhausen/Horn-Lehe und SZ Hemelingen/Osterholz.

12 Haziran 2012 tarihinde Sosyal Hizmet Merkezine yapılan bir  ziyarette ayrıntılı  olarak sosyal

hizmet görevleri açıklanmıştır. Sosyal Güvenlik Kanunu (SGB XII)3- 9 bölümlerinde ağırlıklı faaliyet

noktaları belirtilmiştir "Yetişkinlere Sosyal Hizmetler " (SDE), çok farklı hedef grupları ile ilgilenir.

• Aile evinden ayrılma işlemleri ile ilgili sorunları olan  genç yetişkinleri destekler veya iş  

umutlarının geliştirilmesi  ve uygulanmasında yardımcı  olur  ,anne ve babalar,  okullar,  

veya işyerleri ile işbirliği ve gerekirse özel hizmetler için  paydaşlar sağlar.

• Fiziksel ,zihinsel  veya daha fazla engelli kişilerle ilgilenir. Onlar ve ailelerini bilgilendirir  

ihtiyaç halinde evde veya  kliniklerde tedavileri   için önlemler alır.  Aynı zamanda diğer  

makamlar ile işbirliğine önem verilir.

•  Yaşlılara  yönelik  hizmetlerde,  şahsi  yardım ihtiyaç  durumuna göre  bakım yardımının  

şekli, alanı, mali sınırı ve ev işlerinde yardım ihtiyacı değerlendirilmesi,bu hususlarda ilgili 

makamlar,  doktor, sağlık kurumları  ve  bakım yerleri  ile  temas  kurmak  ve  müşterek  

çalışmak, ayni şekilde ikamet ve yaşam yeri   alternatiflerini   araştırmalarda   formalite 

ve dilekçelerde yardımcı olmak,kurumlarla

 gerekli aracılığ sağlamak. 

•  Sosyal  Hizmet  bakım kurumlarında  izleyici  ve gözetim çalışmalarına katılır  bilhassa  

sosyal problemleri  olan  bunalımlı,ilerlemiş  psikolojik  kriz  ve  bunalımları  olan  insanlara  

yardımcı olur.

"Yetişkinlere Sosyal Hizmetler," uzman elemanlarla yasal çerçeve içinde,şehir semtleri arasında

çalışır,  aldıkları  kararlar  kesin  ve  hemendir  çünki  pek  çok  acil  durumda  o  an  karar  vermek

zorundadır.Bakım Destek Merkezlerinde (PSP)    olduğu gibi ücretsiz olarak insan odaklı herhangi
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bir  ticari  amaç  olmadan  ve  tarafsız  çalışır.  Sosyal  hizmetller  genel

danışmanlık, bilgilendirme ve formel bir yardımın üzerindedir,kurumların

resmi  fonksiyonları  vardır,  her  an  polis  ve  vatandaşların  bilgilerini

alır,kontrol  eder,  aktif  olarak  müdahale  eder.Böylece  yardımcıların  ve

destekçilerin çalışmalarını tamamlar.  

Demografik değişimin yanı sıra sosyal gelişmeler (aile sorunları, işsizlik,

çocuk  ve  yaşlılık  yoksulluğu  vb)   gibi  sebeplerle  Sosyal  Hizmet

Kurumlarına  taleplerde  artışın    olması   bir  sürpriz  değildir,  son

zamanlarda kurumlardaki azaltma eğliminden dolayı ait olunan bölgelere       Sozialzentrum  Süd   

 ilave semtler eklenmiştir örneğin:                                                                  (Foto: Sozialzentrum Süd)

Sozialzentrum  Süd  (Sosyal  hizmetler  güney)

bölgesi  Links  der  Weser  bölgesinin  de

sorumlusudur.  Bu  nedenle Arsten,  Huchting,

Seehausen merkezden araba ile uzun mesafededir

ve bu da yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaşmak için

uzun zamana ihtiyaç vardır.  

Personelin  özverisi  teşekkür hak etmektedir.

Bremen    Yaşlılar    Temsilciliği    muhtaç    tüm

yaşlılara,   Yetişkinlere   Hizmet   Merkezlerinden

zamanında yardım talep etmelerini önerir.        

                   G. Feller

(DURCHBLICK Nr. 151, 2012, S.3 – Nr. 156, S.9/10)
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Odak Noktaları

 SDE Nord: Am Sedanplatz 7,
      28757 Bremen, 

Tel.: (0421) 361 – 7 98 00

 SDE   Gröpelingen/Walle:  Hans-
Böckler-Str.9, 28217 Bremen, 
Tel.: (0421) 361 - 1 68 92

 SDE Mitte/Östl.Vorstadt/Findorff: 
      Rembertiring 39, 28195 Bremen, 
      Tel: (0421) 361-1 84 44
 

 SDE  Süd: Große Sortillienstr.2-18,
28199 Bremen, 
Tel.: (0421) 361 - 7 99 00

 SDE  Vahr/Schwachhausen/Horn-
Lehe:
Wilhelm-Leuschner-Str. 27/27a, 
28329 Bremen,
Tel.: (0421) 361 - 1 95 00

 SDE     Hemelingen/Osterholz:
      Pfalzburger Str.69a, 28207 Bremen,
      Tel.: (0421) 361 - 39 76   oder
  (0421) 361 - 30 35 



Bremen Yaşlılar Temsilciliği

Yaşlılar temsilciliği politik partilere, dini mezheplere mensup olmayan

ve Bremen senatosu tarafından onaylanmış politik bir temsilcilikdir.

Organizasyon

Temsilcilik şu an 60 yaş üzeri 94 delege ye sahiptir. Bunlarin

arasından 9 delege yönetim kurulu olarak seçilir. Bunlar bir başkan, iki

başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasebeci ve dört yetkiliden

ibarettir.

Yaşlılar Temsilciliği şu delegelerden oluşur:

Soysal heyetler başkanlığı 20 delege göndermektedir.

Ve 30 delege çeşitli sosyal yardım kurumları tarafından gönderilir:

AWO
ASB
Innere Mission
Caritas
Deutscher ParitätischerWohlfahrstverband
DRK
Jüdische Gemeinde

Geri kalan delegeler ise yerel Danışma Kurulu tarafından seçilir ve 4000 yaşlıyı bir delege temsil 

eder.

Seçimler dört yıl da bir yapılmaktadır.

Görevleri:

Yaşlılar  Temsilciliği  Bremen de yaşayan 60 yaş üzeri  yaklaşık  145.000 Bremenliyi  temsil  eder.

Görevleri arasında yaşla ilgili  olan her tür soruları cevaplandırmak, yaşlıları etkileyen tedbirlerin

planlanmasında aktif katılımı izlemektir (hukuki ve tıbbi danışma hariç ). Ayrıca, meclis komiteleri,

idare,    devletin ve diğer dernek temsilcilerinden  tüm eyaletlerin Yaşlılar Temsilcilikleriyle beraber

çalışır. Onlarla bağlantılar sayesinde çalışma guruplarinda geliştirilen projeleri gerçekleştirir.

Çalışma grupları:

Yaşlıları temsil eden delegeler dört çalışma grubundan ikisini seçebilir. Bu çalışma gurupları 

şunlardır:

İnşaat, Konut ve Trafik
Yaşlılıkta Sağlık ve Bakım
Yaşlılar Politikası ve Sosyal İşler
Programlar ve Halkla İlişkiler.
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İnşaat,  Konut  ve  Trafik  ile  ilgilenen  çalışma     gurubu

„yaşlılıkta  uygun  konut”  konusu  ile  meşgul  olur.    Bunlar,

örneğin,  engelsiz  daireler,  yaşlılara     uygun  inşaatler,

sonradan yenilenen, değiştirilen yapılardır.                                  

                                                                                                       

Trafik çalışma gurubu nakliye araçları ve otobüs durakları yanı

sıra yeterli sokak aydınlatması, kavşak, kaldırım, bordür ve yol

çökmesi gibi trafik koşulları konuları ilgi alanı kapsamındadır.

Sağlık çalışma gurubu sağlığın tüm yönleri ve yaşlılar sağlık

sigorta ve bakım konuları ile ilgilenir.  Bu bilgiler her taraftan

elde edilir ve gerekli                                                                        Tivoli-Hochhaus    (Foto: G. Feller)

kararlar  için  İcra  ve  Temsilciler  Meclisine  yönlendirilir.  Çalışma  grubunun  konuları  arasında

bakımevlerindeki  koşullar  ile  istihdam  ve  ayakta  bakım  gibi  konular  yer  alır.  Uygun  görülen

hususlar huzurevi ve huzurevinde danışmanlık sözcüsü taraflarına aktarılır.

Politika  çalışma  gurubu,  Reform  kanununda  yeni  düzenlemeler  (Sağlık  ve  Emeklilik  yasası

reformu) gibi Bakım Sigortası reformu ile ilgili olarak, öneriler, tavsiyeler, diğer çalışma guruplarının

görüşüne ve kendi fikirleri ile birlikte Parlamentoya iletilmek üzere yönetim kuruluna aktarılır.

Programlar ve Halkla İlişkiler çalışma gurubu iki kategoriden oluşur. Delegeler basın bültenleri

hazırlar,  aylık informasyon dergisi  (Durchblick)  yayınlayıp çeşitli  kamu etkinlikleri  sırasında bilgi

kabinleri kurarlar.

Çalışma  gurupları  tarafından  sunulan  programların,

statüdeki  istenilen talebi karşılaması, 

<yaşlılar  için  sosyo-politik  isteklerin  ve  toplumsal

sorumlulukların gerçekleştirilmesi için pratik işbirliği

ve katılım > gerekir.  

Örnekleri şunlardır:              
   Bremen Yaşlılar Temsilciliği

  Eski  Yönetim  Kurulu  Üyeleri  ve  Çalışma  
          Grubu  Sözcüleri

  2011-2015
                           (Foto: Michael Siemer)

– Polis ile işbirliği (kriminal polis ve koruma polis memuru ile  irtibat

– Okula başlama eğitim döneminde yeni öğrencilere   rehberlik  
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– Kültürel alanda okullarda ve kreşlerde okuma programlarına katılmak, çocuk bakımı ve

okul kütüphanelerinde görev  almak,  ev  ödevlerinde  yardımcı olmak.

Bu  programlar  çalışma  gurupları  tarafından  koordine

edilmektedir, fakat sadece delegeler için ayrılmış değildir. Her

yaşlı  Bremen´li  bu  programa  katılabilir.  Bremen  Eyaletinin

Yaşlılar Temsilciliği Bremen Kentí ve Bremerhaven Kentí ni

temsil eder. Bu temsilcilik Bundes- Arbeitsgemeinschaft der

Landesseniorenvertretung e.V. – Berlin üyesidir.

       Bremen Yaşlılar Temsilciliği
      Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri
                  2015-2019 
(Foto: G.Feller)

“Beraber yaşlanmak'' -  Bremen'de yaşlılar için grup etkinlikleri ve
danışmanlık

Gemeinsam älter werden – Gruppenangebote und Beratung für Ältere in Bremen
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Grohner Düne
             “Bewohnertreff”
             Bydolekstraße 5
Grup
perşembe: saat 15.00 -17.00  

Bremen-Vegesack
Gustav-Heinemann-Bürgerhaus

Kirchheide 49
Grup
sali günleri: saat  13.00 – 16.00

Bremen Yaşlılar Temsilciliği

 Tivoli-Hochhaus, 4. Kat, Oda 14

Bahnhofsplatz 29,         28195 Bremen 

Tel.: (0421)  361 67 69        Fax: (0421) 361 22 75

E-mail: seniorenvertretung@soziales.bremen.de

www.seniorenlotse.bremen.de/senioren-vertretung

 

mailto:seniorenvertretung@soziales.bremen.de
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 İnternetten yaşlılar için informasyon 

 E- Mail adresi :
 www.seniorenlotse.bremen.de/
 senioren-vertretung
 www.senioren-initiativen.de
 www.die-senioren.de
 www.senioren-verdi.de
 www.altersdiskriminierung
 www.selbsthilfe-wegweiser.de

Spor hizmetleri 

Spor sağlıklı kıldığı gibi  sosyal iletişimi de
sağlar 

 Informationen u.a. unter:
 Landessportbund Bremen e.V.
 Auf der Muggenburg 30, 28217 Bremen
 Tel.: (0421) 792 870
 Bremer Bäder GmbH
 Beim Ohlenhof 14, 28239 Bremen 
 Tel.: (0421)  691510
 E-Mail: info@bremer-baeder.de
 Bundesverband Seniorentanz e.V. 
 Hemmstr.202, 28215 Bremen
 Tel.: (0421) 441 180
E-Mail: verband@seniorentanz.de

 Bremen-Osterholz 

 ZIBB Schweizer Viertel, St.-Gotthard-Straße 33       
 Danışmanlık ve grup - her ondört günde bir
 Danışmanlık:  cuma saat 10.00 – 12.00             
 cuma: Kadınlar grubu              09.00 – 13.00           

 Bremen-Huchting
        Stadtteilhaus Huchting
             Tegeler Plate 23             
 Danışmanlık                                 
 perşembe:saat 13.00 – 15.00       
 Grup                                          
 perşembe:saat 15:00 – 18:00     

             Bremen-Gröpelingen 
                   KÖPRÜ
  Kontaktstelle für ältere Migrantinnen   
      und Migranten in Bremen Köprü      
          Gröpelinger Heerstraße 228 
                   Tel.: (0421) 83 94 79 36 

          www.zis-tdi.de     
    Kadınlar grubu      
   cuma : saat  14.00 – 17.00 
 Erkekler grubu                          

salı :  saat 14.00 -17.00            
                                 

        Bremen-Kattenturm
 “Büro Am Sonnenplatz”

      Theodor-Billroth-Straße 48
  Danışmanlık
  pazartesi : saat 15.00 – 17.00
  Grup                  
  pazartesi : saat 15:00 – 18:00 

mailto:info@bremer-baeder.de
http://www.die-senioren.de/
http://www.senioren-initiativen.de/
http://www.seniorenlotse.bremen.de/


Die Senatorin für Soziales, 

Jugend, Frauen, Integration und Sport

Bahnhofsplatz 29, 28195 Bremen

www.soziales.bremen.de/info/pflege

Unterstützung 
im Alter
Wie finde ich Beratung 
und Pflege?

Ihr Bürgertelefon Bremen

hilft weiter:
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