
Bir çok kurumla birlikte 

çalışıyoruz 

Stuttgart'ta çeşitli kurumlarla 

beraber çalışıyor ve düzenli 

aralıklarla birbirimizi 

bilgilendiriyoruz. 

Kooperasyon ortaklarımız: 

 Gerontopsychiatrische

Beratungsdienste

(GerBera),

 Dienste für Menschen mit

Migrationshintergrund von

AWO, Caritas und eva,

 Bürgerservice Leben im

Alter und Pflegestützpunkt

der Stadt Stuttgart,

 Sozialplanung Stuttgart

und Abteilung Integration

der Stadt Stuttgart

ve daha başka kurumlar … 

Yardım istediğiniz zaman 

bize danışın  

Sorularınızla ilgilenecek 

çalışanlarımız: 

Ingrid Braitmaier, Georg Hegele,  

Martin Schneider ve Günther Schwarz 

Evangelische Gesellschaft   

Büchsenstr. 34/36, 70174 Stuttgart 

Tel. 07 11.20 54-4 62 

Fax 07 11.20 54-4 64 

www.eva-stuttgart.de 

Size ve ailenize destek 

olmak istiyoruz! 

Bunama ve ruhsal stres gibi 

sorunlarda göçmen kökenli 

yaşlı yurttaşlarımıza yardım 

ediyoruz  

Bu hizmetleri sunan kurum: 

Evangelische Gesellschaft 
Görevde ve yanınızda. 1830'dan 

beri. 

Anadilinizi konuşan ve öz kültürünüzü 

tanıyan gönüllü yardımcılarımız size  

destek olacaktır. 

http://www.eva-stuttgart.de/


Yaşlılıkta bunama ve ruhsal 

stres sorunları 

Eşim, çocuğum neden bu 

kadar değişti? 

Nasıl destek oluyoruz? 

Aramızda yaşlanmaya başlayan 

bir sürü insan var. Aslında 

yüksek yaş büyük ve önemli bir 

nimet bizler için. 

Diğer taraftan insan yaşlandıkça 

hastalanma tehlikesi de artıyor. 

Dünyamızda 65 yaş üzerindeki 

her on insandan biri Alzheimer 

veya daha başka bir bunama 

hastalığının mağduru. Bir o 

kadar insanda da yaşlanmaya 

başladığında depresyon 

başgösteriyor. 

Bu hastalıklar sağlıksız yaşam 

tarzlarının doğal bir sonucu 

değil. Aksine, hepimizin başına 

gelebilecek bir durum. Bu 

durum sosyal hizmet 

gruplarımızın birbirine destek 

olmasını gerektiriyor. 

Böyle durumlarda aile üyeleri  

hastalarına bakabilmek için 

zahmetli görevler üstlenmek, 

sorunlara destek aramak, 

hastanın bakım ve sağlık 

hizmetlerini organize etmek ve 

bunlar için de kısmen para 

harcamak zorunda kalıyorlar. 

Bunamaya yüz tutmuş insanlar 

giderek daha unutkan oluyorlar 

ve çevreye uyum sağlamakta 

zorlanıyorlar. Daha ileri 

safhalarda da aralıksız bakıma, 

ilgiye muhtaç oluyorlar. 

Depresyonlu insanlar da 

hayattan zevk alamıyor, kendini 

hep yorgun veya dermansız 

hissediyor. Moral verme çabaları 

da depresif insanları daha da 

üzgün yapabiliyor.  

Bu cins sorunları olan insanlarla 

anlaşabilmek için, dertlerini, 

kaygılarını anlayabilmek için bu 

hastalıkları iyi tanımamız şart.  

Yaşlı insanlarla, özellikle de 

bunamaya başlamış insanlarla 

anadillerinde konuşmak, öz 

kültürlerine göre iletişim 

kurmak icap ediyor.  

Kurumumuzun çalışanları bu 

konularda eğitim görmüş olup 

sizlerle anadilinizde 

konuşacaktır. 

 Hastanızla haftada bir kaç

kez ilgileniyor, bakımlarını

yaparak yükünüzü

hafifletiyorlar.

 Bakım sigortası gibi

konularda, başvurularda vs.

sizlere yardım ediyor, sizi

bilgilendiriyorlar.

 Resmi dairelerle ilgili

meselelerinizde size destek

veriyor, sizlerle resmi

dairelere gidiyorlar.

 Hastalarınızı ve özellikle de

yalnız yaşayan insanları

düzenli olarak ziyaret ediyor,

yalnız bırakmıyorlar.

Bu hizmetlerin büyük bir kısmı 

ücretsizdir. 


