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Yaşlı Bakımı – Benim Fırsatım
Yaşlı bakımı titizlik gerektiren ve çok yönlü bir meslektir.
Bakım personeli insanlarla bedenleri, zihinleri ve ruhları dahil olmak üzere bir bütün olarak ilgilenirler.






 aşlılara vücut bakımı ve beslenme konusunda yardım ederler, tansiyonlarını ölçerler, sargı sararlar ve
Y
ilaçlarını verirler.
Yaşlı insanları hayata katılmaya teşvik ederler: Onlarla oyunlar oynar veya el becerisi gerektiren faaliyetlerde bulunurlar, hareket, algı ve zihin egzersizleri gerçekleştirirler, müzik yaparlar, küçük geziler
organize ederler.
Genellikle sakinlerimizin hayatındaki en önemli kişi onlardır. Onlar yaşlı insanlara eşlik ederler, onlara
yardımcı olur, onlarla ilgilenirler.
Bakım personeli, yaşlı insanların aileleri, doktorlar ve terapistler için muhatap kişi pozisyonundadır.

Göçmen kökenli yurttaşlar bakım personeli
olarak takdir edilmektedir.
Tıpkı Alman kökenli insanları olduğu gibi onları da aramızda görmekten mutluluk duyarız.Ve onlar da, aynı performansı göstermeleri ve tabii ki iyi derecede Almanca bilgisine sahip olmaları
durumunda eşit kariyer olanaklarına sahiptir.

“Burada bir yabancı olarak değil, bir insan olarak
görülüyorum“.
Justyna, yaşlı bakıcısı meslek öğrencisi

Mükemmel düzeyde Almanca bilgisine sahip
olmadan da mesleğe başlayabilirsiniz.
Yaşlı bakımında çalışmak isteyenlerin Almanca bilgisi,
 kip içinde yanlış anlaşılmaların olmamasına,
e
artık çok iyi işitemeyen yaşlı insanlarla da iyi bir iletişimin
sağlanmasına yeterli derecede olmalıdır.
www.herzwerker.de
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Ön koşullar…

1 yıllık meslek eğitimi
Yaşlı bakıcı yardımcısı

>

En az ortaokul diploması
(Hauptschulabschluss)

+

Her şeyi anlayabiliyorum
ve kendimi ifade

3 yıllık meslek eğitimi
Yaşlı bakımı uzman personeli

>

En az orta dereceli lise
diploması
(örn. Realschulabschluss)

+

Almancaya yazılı ve
sözlü olarak iyi bir şekilde
hakimim

veya
ortaokul diploması ve iki
yıllık meslek eğitimi
veya
ortaokul diploması ve 1
yıllık yaşlı bakıcı yardımcısı
meslek eğitim

Ekip tarafından nasıl karşılanacağım?
Bakım ekiplerinde birçok yaş grubundan ve kültürden insan çalışmaktadır. Karşılıklı etkileşim çok doğaldır.

BİZİM ÖNERİMİZ:

Tabii ki ekipte etkin olan atmosfer, kurum yönetimine ve çalışma şartlarına da bağlıdır.

• En azından bir kurumda.
• Ve en azından birer hafta (daha iyisi:
birer ay) boyunca

Meslek eğitiminden önce bir staj yapın!

Staj sırasında orada bulunan bakım
personeline ve öğrencilere birçok soru
yöneltin. Tıpkı bizim parolamızın belirttiği
gibi: “Kendi fikrini oluştur!“ Zira bir kere
ekip içinde çalışan biri, çalışma atmosferini çok iyi değerlendirebilir.
Burada senin bölgendeki staj olanaklarını bulabilirsin:
www.sprungbrett-bayern.de

www.herzwerker.de

