
Federal Program 
Farklı nesiller evi  
Hep birlikte – Birbirimiz için

hep birlikte 

Birbirimiz için



Farklı nesiller evi nedir ?
Almanya’daki yaklaşık 530 evde müşterek  
hayatı yaşayın

Farklı Nesiller Evleri Almanya’nın neredeyse her yerinde var; 
komşuluk birlikteliğini destekleyen yaklaşık 530 karşılaşma 
konumu bulunmaktadır. Tüm insanlar içtenlikle davetlidir; 
her yaştan ve farklı kültürel ve dini arka plana sahip insan-
lar. Birlikte vakit geçirerek, birbirinden ve birlikte öğrenerek, 
birbiriniz için var olarak, bolca gönüllü yaklaşım ile “kendi” 
Farklı Nesiller Evi’nizi yaratın. Günlük yaşamda hiç karşılaşma-
yacağınız insanlarla burada buluşun, örneğin dil kurslarında, 
Repair-Café’de (Tamir kafesi) veya ev ödevi desteğinde.



Farklı Nesiller Evi’nde  
bunları yapabilirsiniz
Birlikte ucundan tutun – birbiriniz için gülümseyin

Farklı Nesiller Evlerinin belediyeleriyle sıkı bir bağları vardır 
ve olayların da tam içindedirler. Böylece yerindeki insanlar 
için çok sayıda benzersiz teklifler oluşur. Farklı Nesiller Evle-
rinde yapabileceğiniz birkaç örnek aşağıda bulunmaktadır:

•  Bir kahve içmek için uğrayın, fikir alışverişinde bulunun 
ve her yaştan insanı tanıyın; “Açık Buluşma”ya herkes 
davetli.

•  Katılmak, becerilerinizi ve yeteneklerinizi ortaya koymak  
mı istiyorsunuz? Gönüllü çalışmalarla gülümseyin ve 
başkalarını gülümsetin.

•  Birbirinizden ve birlikte öğrenin; örneğin mesleğe  
başlamanın üstesinden gelmek veya ileri yaşlarda da  
akıllı telefon, tablet vesaire kullanmak.

•  Birlikte eski eşyalara hayat verin ve böylece sürdürüle-
bilirlik sağlayın; örneğin takas borsasında veya bisiklet 
atölyesinde.

•  Farklı Nesiller Evlerinde insanlara danışın ve destek alın; 
örneğin çocuk eğitimi konularında öneriler veya aile, 
bakım ve mesleğin bir arada yürütülmesi.

•  Komşuluğunuza katkı sağlamak söz konusuysa, fikirlerini-
zi ortaya koyun, Farklı Nesiller Evlerinde sesinizi duyura-
bilirsiniz.



Kendi Farklı Nesiller Evinizi 
bulun
Sadece üç adım sonra oradasınız

Yakınınızdaki Farklı Nesiller Evini şöyle bulabilirsiniz:

1.  Bunun için  
www.mehrgenerationenhaeuser.de web sitesini  
ziyaret edin.

2. Arama alanına posta kodu numaranızı girin.

3.  Yakınınızdaki bir Farklı Nesiller Evini seçin ve teklifler 
ile çalışma saatlerini keşfedin.

http://www.mehrgenerationenhaeuser.de
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Franziska Giffey, Aile, Yaşlılar,  
Kadınlar ve Gençler Federal Bakanı

Birbirinize destek olmak, her yerde iyi  
bir yaşam

Farklı Nesiller Evleri, yaşlıların ve gençlerin güçlü bir şekilde 
dayanışmasını sağlar. İnsanlara başarılı gelişim fırsatlarını ve 
adil iştirak olanaklarını mümkün kılarlar. Yerinde daha fazla 
yaşam kalitesini ifade eder ve belediyeler için önemli konum 
faktörleridir, örneğin işçilerin kalmasına, göç veya taşınmaya 
ya da bir şirketin konumu için avantaj veya dezavantaj sağla-
masına yönelik karar almada önemli olabilir.

Federal hükumet, ülkemizin tüm bölgelerinde eşit yaşam 
koşullarının korunmasına ve teşvik edilmesine yönelik hedef 
belirlemiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için Almanya, yeni  
komple Alman teşvik sistemini de devreye sokmuştur. Ekono-
mik güç, araştırma ve inovasyon, dijitalleşme, kırsal kesimin  
geliştirilmesinin yanı sıra alt yapı ve sosyal kamu hizmetlerinin  
güçlendirilmesi sayesinde yapısal açıdan zayıf bölgeleri  
desteklemeye yönelik 20’nin üzerinde programı kapsamaktadır.  
Farklı Nesiller Evleri Federal Programı da bu kapsamdadır.  
Hep birlikte – Birbirimiz için (Miteinander – Füreinander)  
bunun bir parçasıdır ve bu önemli görevle ilgilenmektedir. 

“Farklı Nesiller Evleri, komşulukları  
daha renkli ve daha yaşanılır hale getirir.  
Burada insanlar günlük hayatlarında 
aradıkları desteği bulabilir, bir şeyler 
öğrenebilir ve birlikte gülebilir. Farklı 
Nesiller Evleri bu sorumluluk ile top-
lumumuzun dayanışmasını güçlendir-
mektedir: Hep birlikte – Birbirimiz için. 
Yakınınızdaki bir farklı nesiller evini 
ziyaret edebilirsiniz.”



Künye

Bu broşür, Federal Hükumet kamu çalışmalarının bir parçasıdır;  
ücretsiz dağıtılır ve satılması için öngörülmemiştir. 

Yayımlayan: 
Aileler, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençler 
Federal Bakanlığı
11018 Berlin
www.bmfsfj.de

Dağıtım noktası:
Federal hükumet basılan eser gönderimi  
(Publikationsversand der Bundesregierung)
Postfach 48 10 09, 18132 Rostock
Tel.: +49 30 18 272 2721
Faks: +49 30 18 10 272 2721
İşaret dili telefonu: gebaerdentelefon@sip.bundesregierung.de
E-Posta: publikationen@bundesregierung.de
www.bmfsfj.de

Diğer sorularınız için başvuru
Servis telefonu: 030 20 179 130
Pazartesi–Perşembe Saat 9–18
Faks: +49 30 18 555-4400
E-Posta: info@bmfsfjservice.bund.de

Seri numarası: 1FL68
Yayım: Aralık 2020, 1. Baskı
Tasarım: neues handeln AG
Resim ispatı: Federal hükumet/Jesco Denzel
Baskı: MKL Druck GmbH & Co. KG
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