Bakım yapıyoruz!
Yaşlı bakımı alanında eğitim –
Anlamlı ve geleceği olan, güvenli bir iş

Mesleğin sunduğu hangi gelişim
olanakları vardır?

Yaşlı bakımında görülen eğitim insanın kendini geliştirmesi için
birçok imkan sunar. Modern iş hayatının gerektirdiği ömür boyu
öğrenme yaşlı bakımında da geçerlidir.

Meslek içi eğitimler
Mesleki deneyim ve gereken meslek içi eğitimlerle önünüzde
açılacak ilginç ve yeni mesleki imkanlar şunlar olabilir:
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Bakım evinde bir bölümün yönetimini üstlenmek,
ayaktan, ya da yatılı alanda bakım hizmeti yöneticisi olmak,
yaşlı bakım öğrencilerinin uygulama yöneticiliğini üstlenmek,
bakım evi yöneticiliği,
yaşlı bakım okulunda öğretmen olarak ders vermek,
yara bakım uzmanlığı, ya da
kalite yönetimi birimi için çalışmak.

Yüksek öğrenim
Bakım alanında akademik eğitim almak için çeşitli imkanlar
vardır. Yükseköğrenime başlamak için temel şart bunun için
gerekli olan okul diplomanızın olmasıdır. Eğer gereken okul
diplomanız yoksa yaşlı bakım alanında meslek eğitiminizi
tamamladıktan sonra düzenli aralıklarla sürdüreceğiniz
eğitimlerle branş yüksek okuluna devam etme hakkını kazanabilirsiniz.

Meslek değiştirme
Bir çok insan yaşlı bakım mesleğine olan ilgisini ancak daha geç
bir dönemde keşfedebiliyor. Meslek değişikliğine yönelik bir
eğitim sayesinde yeni imkanlar doğabilir.İş Ajansları belli
şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla yaşlı bakım eğitimini
eğitim primi vererek (Bildungsgutschein) ikinci bir meslek öğrenimi olarak teşvik ediyorlar. Gereken şartlarla ilgili bilgileri size
en yakın İş Ajansları ve Jobcenter merkezlerinde görevli
danışmanlardan edinebilirsiniz.

Bakım alanında yurtdışında edinilmiş olan
diplomaların resmi olarak tanınması
Bakım alanında meslek diplomasını yurtdışında edinmiş olanlar
diplomalarının Almanya’da resmi olarak nasıl tanınabileceğine
dair imkanları www.anerkennung-in-deutschland.de adresinden
öğrenebilirler.

Bilgi ve danışmanlık
Aile ve Sivil Toplum Konuları Federal Dairesi (Bundesamt für
Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben)‘ne bağlı Yaşlı Bakım
Eğitimi Danışmanları Almanya’nın tüm yörelerinde yetkin
danışmanlık hizmeti verir ve mesleki yönlendirme içerikli fuar ve
bilgilendirme etkinliklerine katılır. Sayıları 25’e varan danışman
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yaşlı bakım eğitimine ilgi duyan herkese,
bakım kurum ve kuruluşlarında ve
yaşlı bakım okullarında

eğitimle ilgili tüm sorularda bilgi verir.
Danışma ekibi bunun ötesinde eğitimle ilgili ortaklıklar ve iletişim
ağları kurar.
Danışmanların iletişim bilgileri www.altenpflegeausbildung.net.
sayfasında bulunur. Bu sayfalar yaşlı bakım eğitimi ve bu alandaki
son gelişmeler hakkında kapsamlı bilgi vererek bulunduğunuz yere
en yakın yaşlı bakım okullarına genel bir bakış sunar.

Yaşlı Bakımı Alanında Eğitim –
Anlamlı ve Geleceği Olan Güvenli Bir İş
Yaşlı bakım alanı günümüzün en büyük hizmet sektörlerinden
biridir. Aralarında 227.000 kadarı yaşlı bakım uzmanı olmak üzere
bir milyondan fazla kişi bu alanda çalışıyor. Bu, Almanya’nın
dünyaca ünlü olduğu otomobil sektöründeki çalışan sayısından
daha çoktur.
Nüfus dağılımındaki dönüşümle birlikte profesyonel bakım ihtiyacı
giderek artmaktadır. İnsan ömrü uzadıkça yaşlı insan sayısı sürekli
artış göstermekte, eğitim pazarında hazır bulunan genç insan
sayısında ise düşüş yaşanmaktadır. Dolayısıyla da acilen, yaşlılara
hizmet verecek bakıcılar aranmaktadır.
Yaşlı bakımı sağlık sektörünün kapsamlı, sosyal açıdan yetkin
olmayı şart koşan, kariyer yapma fırsatlarının yanısıra iş güvencesi
ve oturulan yere yakın mesafede iştihdam imkanları sunan bir
uzmanlık dalının önemli bir mesleğidir. Yaşlı bakımı aynı zamanda
toplumsal öneme sahip olduğu ve yaşlı bakımı yapanlar daha yaşlı
ve bakıma muhtac insanları günlük yaşamlarının üstesinden
gelmeleri doğrultusunda destekledikleri için bu alanda çalışanların
kendileri de mesleklerini anlamlı bir iş olarak algılamaktadırlar.
Broşürümüz, bakım alanına giriş şartları, eğitim içerikleri ve
ücretleri, çalışma alanları, kendini geliştirme ve meslek değiştirme
açısından mevcut eğitim imkanlarının yanısıra bu dalda yurtdışında
alınmış olan meslek diplomalarının resmi olarak tanınması
konularında da bilgi veriyor. Yaşlı bakımına ilgi duyan herkes ayrıca
Yaşlılara Bakım Eğitimi Danışma Ekibi (Beratungsteam Altenpflegeausbildung) ve www.altenpflegeausbildung.net adresli internet
sayfalarından da bilgi edinebilir.

Ben de bu mesleği
yapabilir miyim?
Aşağıdaki liste size yardımcı olur:

Bu özellik ve yeteneklerim var mı?
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Doğru
İnsanlarla empati kurabiliyorum ve yaşlı insanlarla
olmaktan keyif alıyorum.
Bakımla ilgili, tıbbi ve sosyal görevlere ilgi duyuyorum.
Farklı bakım gereksinimleri olan daha yaşlı insanlara
bakma ve yardımcı olma konusunda kendime güveniyorum.
Sorumluluğu tek başıma üstlenerek, ya da ekip
içersinde çalışabilirim.
Planlama ve belgelendirme ile ilgili idari ve yazılı işleri
üstlenmeye hazırım.

Listedeki maddeleri yerine getiriyorsanız aşağıda sıralı
eğitimlerden birini de tamamlamış olmanız gereklidir:
Yaşlı bakımı alanında eğitim
Orta öğrenim (Realschule) mezuniyeti,
ya da bir başka
10 yıl süreli genel okul
öğreniminin tamamlanması

En azından 2 yıl süreli
meslek eğitiminin
tamamlanması

Yaşlı veya hasta bakım
yardımcılığı meslek
eğitiminin tamamlanması

Temel eğitim (Hauptschule) mezuniyeti

Temel eğitim (Hauptschule) mezuniyeti

Yurtdışında edinilen okul diplomalarının Almanya’da resmi olarak
tanınması imkanlarını www.anerkennung-in-deutschland.de
adresinden.

Eğitim içerikleri – Teori
olmadan uygulama da olmaz
Eğitim, bir kaç hafta süren ve dönüşümlü olarak verilen teori ve
uygulama programlarından oluşur. Uygulama odaklı dersler 2.100
saatten, uygulamada alınan eğitim ise 2.500 saatten oluşur. Dersin
amacı, öğrencileri uygulama odaklı olarak, mesleki açıdan yerine
getirmeleri gerekecek görevlere ve muhtemel iş akışına hazırlamaktır. Eğitimin kapsadığı alanlardan bazıları aşağıda sıralıdır:
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Bakımla ilgili tıbbi bilgilerle örtüşen ve uzmanlık dalının
gereksinimlerini yerine getiren bakım,
hekimin verdiği reçetelerin uygulanışı dahil, hasta ve yaşlı
insanların tedavisine katkı sağlamak,
bakım, yardım ve tedavide kalite kontrolünü sağlayan tedbirlere
katkı sağlamak,
beslenme danışmanlığı dahil, sağlık tedbirleri,
ölüm süresinde kapsamlı yardımlar,
bakım uzmanı olmayan bakım elemanlarını yönlendirmek, danışma
ve destek vermek,
yaşlı insanların kişisel ve sosyal işlerinde yardımcı olmak ve
danışmanlık yapmak,
yaşamın bağımsız bir şekilde yürütülmesini sürdürmek ve sağlamak
için yardımlar.

Eğitim ödemesi
Eğitim görenlerin eğitim süresinin tamamında uygulamadan
sorumlu olan yüklenici kurum ya da kuruluştan uygun bir ödeme
alma hakları vardır.
Yaşlı bakımında genel bağlayıcılığı olan bir toplu sözleşme
olmadığı için ödeme eyalete göre ve uygulamalı eğitimden
sorumlu yükleniciye göre değişmektedir. Ödeme genel olarak
eğitim yılına göre kademelendirilmiştir.
Eğitim, kamu kurum ve kuruluşlarında görülüyorsa alınan ödeme
eğitim yılına göre 975 ila 1.138 € arasındadır (Bakım Alanında

Eğitim Görenler için Toplu Sözleşme Anlaşması, 2015).
Diğer mesleklerdeki eğitim ödemeleri ile karşılaştırıldığında
yaşlı bakımında yapılan ödemelerin yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Hayır kurumlarının genel olarak kendilerine özel sözleşme
kuralları vardır. Caritas ya da Diakonie kurumlarında kiliselerin
iş sözleşmesi yönetmelikleri (AVR) temel alınır. Özel kurumların
ya kendilerine özel toplu sözleşme anlaşmaları bulunur, ya da
ödemeleri serbest görüşmeler sonucunda belirler.

Yaşlı bakımında çalışma alanları
Eğitim tamamlandıktan sonra yaşlı bakım görevlileri çeşitli iş
alanlarına girebilirler. Örneğin aşağıda sıralı yerlerde işe
başlayabilirler:
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Bir bakım evinde,
gündüz ve kısa süreli bakım kurumlarında,
özel destek sunulan evlerde,
ayaktan bakım hizmetlerinde ya da
ölüm süresinde bakım (hospis bakım) kurumlarında.

Dizin
Federal hükümetin halkla ilişkiler çalışmasının bir parçası olan
broşürümüz ücretsiz dağıtılır ve satışı yapılmaz.
Yayınlayan:
Federal Almanya Aile
Yaşlı Kadın ve Gençlik
Bakanlığı
Halkla İlişkiler Dairesi
11018 Berlin
www.bmfsfj.de
Sipariş adresi:
Publikationsversand der Bundesregierung
Postfach 48 10 09
18132 Rostock
Tel.: 030 182722721
Faks: 030 18102722721
İşaret dili hattı: gebaerdentelefon@sip.bundesregierung.de
E-Posta: publikationen@bundesregierung.de
www.bmfsfj.de
Sorularınız için
hizmet hattımız: 030 20179130
Pazartesi–Perşembe saat 9–18 arası
Faks: 030 185554400
E-Posta: info@bmfsfjservice.bund.de
Resmi dairelerin ortak hattı: 115 *
115-işaret dili telefon hattı erişimi: 115@gebaerdentelefon.d115.de
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Tüm resmi daire ve makamlara yönelik genel sorularınız için Pazartesi- Cuma günleri arasında
saat 8 ila 18 arasında 115 numaralı ortak telefon hattını da arayabilirsiniz. Bu numaraya şu
anda Berlin, Hamburg, Hessen ve Kuzey Ren Vestfalya gibi seçilmiş model bölgelerde
erişebilirsiniz. Bununla ilgili diğer bilgileri www.115.de internet adresinden edinebilirsiniz.

