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Çok Nesilli
Evler Nelerdir?
Çok nesilli evler tüm insanların mahallelerindeki
buluşma yeridir.
Almanya’daki hemen hemen
tüm belediyelerde, toplamda
540 tane kadar, çok nesilli
ev var. Bu evler komşuların
birlikteliğini güçlendirir ve
onları birbirleriyle iletişime
girmeleri için teşvik ederler.
Programın adı: Her yaştan,
kültürden ve dinden insanlar
bir araya ge-lerek fikir alışverişinde bulunur ve aktifleşirler. Gündelik yaşamda hiç
karşılaşmamış olan insanlar
burada tandem yöntemi ile dil öğrenerek, aşçılık kurslarına
ya da öğle sonrasın-daki kurslara katılarak toplumla birlikte
yaşayıp onu şekillendirebilirler.
AlphaDekade’nin bir parçası olarak, yetişkinlerin okuma,
yazma ve matematik becerilerini geliştirmek için yaklaşık
170 çok nesilli ev projesi yürütülmektedir.
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Kimler
Katılabilir?
Çok nesilli evler
herkese açıktır.
Karmaşık olmayan ve herkese açık olan katılımcı fırsatları
sayesinde topluma yeni katı-lanlar, çekingen olan veya
dışlanmış hissedenler de kabul görüldüklerini fark ederler.
Açık toplantıda bir kahve ya da dil kursu sonrası tartışma
larda hızlıca yeni sohbetler kurulur.
Çok nesilli evler, komşulukta, okuldan işe geçişte, işten
emekliliğe geçişte ya da öngörü-lemeyen bir durumunda
iyi bir giriş yapmak, sağlam temeller atabilmek ya da oryantas-yon sağlamak için fırsatlar sunar.
Burada insanlar mevcut olanaklardan yararlanabilir veya
kendi projelerini hayata geçire-bilirler. Yeteneklerini
keşfedebilir, aktif olarak katkıda bulunabilir ve kendilerini
geliştirebi-lirler. Bu evlerde öğrenci müzik grubundan
edebiyat kurslarından ve yaratıcı geçen öğlen sonralarından
bisiklet atölyesine kadar sayısız olanaklar var. Bu olanaklar
onları şekillen-diren insanlar kadar çeşitli.

Bölgenizdeki Çok Nesilli
Bir Ev’i NasılBulabilirsiniz:

1

www.mehrgenerationenhaeuser.de
web sitesine gidin.

2

Posta kodunuzu arama kutusuna girin.

3

En yakın ÇNE’yi [çok nesilli ev] seçin ve
olanaklar ile çalışma saatleri hakkında
bilgi edinin.
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Bu Evlerin Topluma
Katkısı Nelerdir?
Demografik değişim toplumu büyük zorluklarla karşı
karşıya getiriyor.
Toplumumuz yaşlanıyor ve renkleniyor. Tüm çok nesilli
evler, çalışmalarına demografik değişimin bireysel etkilerini
yerinde ve en iyi şekilde düzenlemek üzere esneklik katarlar.
Kararlılıkla, yaratıcılıkla ve birliktelikle.
Çok nesilli evler vatandaşları neyin motive ettiğini bilir:
Neye ihtiyaçları var? Ne eksikleri var? Ne tür iyileştirmelerin
ya da değişikliklerin yapılmasını istersiniz? Çok kuşaklı
evler, insanların ihtiyaçlarını fark eder ve toplumda şekillenen bir sosyal politikaya ivme kazan-dırır.

Çok Nesilli Evler:
Bir Başarı Hikâyesi.
2006 yılında, aileden sorumlu Federal Bakanlık tarafından çok nesilli evlerin tanıtımı, bü-yük aile kavramını
modern topluma aktarma düşüncesiyle başladı.
O zamandan beri, çok şey değişti, ama fikir kendisi hiç
değişmedi. Bugün yaklaşık 540 be-lediyede ve ilçede
uygulanmaktadır.
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«Çok nesilli evlerde insanlar buluşuyor –
nereden geldikleri veya kaç yaşında oldukları
fark etmeksizin. Çok nesilli evler, bölgedeki veya
toplumdaki yaşamın gerçekliğine çok yakındır.
İnsanları neyin motive ettiğini biliyorlar ve
bununla ilgileniyorlar. İnsanlar başka insanlarla ilgilenirlerse Almanya’yı fark edilebilir
şekilde güçlendiririz. Hep birlikte. Çok nesilli
evlere fark yaratmak, yeni bir şeyler öğrenmek,
tavsiye ve destek vermek için kat-kıda bulunan
herkes teşekkürler.»
Aileden, yaşlılardan, Kadınlardan ve Gençlerden sorumlu
Federal Devlet Bakanı Dr. Franziska Giffey

Geleceği Yaşıyoruz.
Çok nesilli evler tüm nesiller için belediye
içerisinde yeni birlikte yaşam biçimlerinin
ta-sarlanabileceği merkezi buluşma
yerleridir.

Çok nesilli evler herkese açıktır ve herkesi toplum hayatına
katılmaya davet eder.

Çok nesilli evler, toplumu demografik değişim
sorunlarını çözmesine ve fırsatlarından yararlanmasına
yardımcı oluyor.
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