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Dortmund‘un semtlerindeki
yaşlı ofisleri:

Yaşlılar Ofisi DO-APLERBECK
(Semt belediye dairesinde)
Aplerbecker Marktplatz 21, 44287 Dortmund
Tel. (0231) 50-2 93 90, Fax (0231) 50-2 93 93
seniorenbuero.aplerbeck@dortmund.de

Yaşlılar Ofisi DO-BRACKEL
(Semt belediye dairesinde)
Brackeler Hellweg 170, 44309 Dortmund
Tel. (0231) 50-2 96 40, Fax (0231) 50-2 96 43
seniorenbuero.brackel@dortmund.de

Yaşlılar Ofisi DO-EVING
(Semt belediye dairesinin yan binasında)
August-Wagner-Platz 2–4, 44339 Dortmund
Tel. (0231) 50-2 96 60, Fax (0231) 50-2 96 63
seniorenbuero.eving@dortmund.de

Yaşlılar Ofisi DO-HÖRDE
(Semt belediye dairesinde)
Hörder Bahnhofstraße 16, 44263 Dortmund
Tel. (0231) 50-2 33 11, Fax (0231) 50-2 44 27
seniorenbuero.hoerde@dortmund.de

Yaşlılar Ofisi DO-HOMBRUCH
(Semt belediye dairesind)
Harkortstraße 58, 44225 Dortmund
Tel. (0231) 50-2 83 90, Fax (0231) 50-2 83 93
seniorenbuero.hombruch@dortmund.de

Yaşlılar Ofisi DO-HUCKARDE
(Semt belediye dairesinde)
Urbanusstraße 5, 44369 Dortmund
Tel. (0231) 50-2 84 90, Fax (0231) 50-2 84 93
seniorenbuero.huckarde@dortmund.de

Yaşlılar Ofisi DO-INNENSTADT-NORD
(Sosyal Merkez derneğinde.)
Westhoffstraße 8–12, 44145 Dortmund
Tel. (0231) 50-1 13 50, Fax (0231) 50-1 13 54
seniorenbuero.nord@dortmund.de

Yaşlılar Ofisi DO-INNENSTADT-OST
(Wilhelm-Hansmann-Haus‘ta)
Märkische Straße 21, 44141 Dortmund
Tel. (0231) 50-2 96 90, Fax (0231) 50-2 96 93
seniorenbuero.ost@dortmund.de

Yaşlılar Ofisi DO-INNENSTADT-WEST
(Eugen-Krautscheid-Haus‘ta)
Lange Straße 42, 44137 Dortmund
Tel. (0231) 50-1 13 40, Fax (0231) 50-1 13 44
seniorenbuero.west@dortmund.de

Yaşlılar Ofisi DO-LÜTGENDORTMUND
(Semt belediye dairesinde)
Limbecker Straße 31, 44388 Dortmund
Tel. (0231) 50-2 96 70, Fax (0231) 50-2 96 73
seniorenbuero.luetgendortmund@dortmund.de

Yaşlılar Ofisi DO-MENGEDE
(Mengede Buluşma Merkezi‘nde)
Bürenstraße 1, 44359 Dortmund
Tel. (0231) 50-2 80 90, Fax (0231) 50-1 09 50
seniorenbuero.mengede@dortmund.de

Yaşlılar Ofisi DO-SCHARNHORST
(Scharnhorst Buluşma Merkezi‘nde)
Gleiwitzstraße 277, 44328 Dortmund
Tel. (0231) 50-2 96 80, Fax (0231) 50-2 96 83
seniorenbuero.scharnhorst@dortmund.de

www.dortmund.de
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Ağlar bakımdaki boşlukları algılıyor

Yaşlılar ofisleri, ilgili semtteki çok sayıda kişi, kurum 
ve hizmet sağlayıcı ile ağ kurmaktadır.

Bunlar, mevcut hizmetleri bilmekte ve tavsiye aray-
anlar ve ağ partnerleri ile birlikte yeni hizmetleri 
teşvik etmekte, bakım hizmetlerindeki boşluklara 
işaret etmektelerdir.

Ortaklaşa gerçekleştirilen halkla ilişkiler çalışma-
larının amacı, semtteki hizmetler üzerinden ve 
bunun dışında da yaşlılara ve onların yakınlarına 
ulaşabilmektir.

2006 yılından bu yana tüm semtlerde yaşlılarla ilgili 
çalışmalara yönelik olarak yaşlılar için ve onlarla 
çalışan profesyonel hizmet sunuculardan ve fahri 
olarak yaşlılar ve onların yakınları için angaje olan 
vatandaşlardan oluşan bir topluluk şeklinde kurul-
muş ağlar mevcuttur.

Bu ağlarla birlikte yaşlılar ofisleri, yaşlılıkta kimseye 
bağımlı olmadan yaşanması için angaje olmakta 
ve semtte danışmanlık, bakım, ikâmet ve buluşma 
konularında çok çeşitli hizmetlerle destek ol-
maktalardır.

Dortmund‘taki yaşlılar ofisleri
Dortmund‘taki 12 semtte bulunan yaşlılar ofislerinde 
kurumdan bağımsız bilgileri edinebilirsiniz ve yaşlıla-
ra yardıma ilişkin her konuda bireysel danışmanlık 
hizmeti alabilirsiniz.

Danışmanlık hizmetinin verildiği 
saatler:
Pazartesi-Cuma 10.00 – 12.00 saatleri
arasında ve önceden randevu alarak

Yaşlılar ofislerinin çalışanları, ihtiyaç halinde evinize 
gelerek de danışmanlık yapabilirler.

Hoşnut ve iyi bakılan biçimde yaşlanmak

Yaşlı insanlar kendilerini en çok alıştıkları çevrede 
iyi hissederler ve yaşamlarını mümkün olduğunca 
uzun bir süre kimseye bağımlı olmadan sürdürmek 
isterler. Kronik hastalıklar, hareket sınırlılığı, demans 
hastalıkları ve ömrün uzaması genelde aile içinde 
veya bakım hizmeti veren merkezler ve kurumlar 
tarafından destek gerektirmektedir.  Özellikle yalnız 
yaşayan yaşlılar ama aynı zamanda da onlara yardım 
eden yakınları, genelde gündelik yardım ve bakımı 
organize etmekte çok zorlanırlar.  Bu durumda uz-
man danışmanlık hizmeti ve yerinde hızlı yardım çok 
aranır hale gelir.

Oturulan yere yakın danışmanlık hizmeti ve 
yardım

Dortmund Belediyesi ve Sosyal Yardım Birlikleri, 
tavsiyeye ihtiyaç duyan vatandaşlara yerinde danışm-
anlık hizmeti ve yardım olanağı sunmaktadır. Örneğin 
bakım gibi yaşlılara yardım hizmetleri, sağlık, ikâmet, 
boş zamanlar ve buluşmalar gibi alanlardan çok çeşitli 
hizmet sunucularla sıkı işbirliği ve düzenli olarak 
yapılan bilgi alışverişi sayesinde mümkün olan en 
iyi bakım ve destek sağlanabilmekte ve her duruma 
uygun organize edilebilmektedir.

Aktif olmak – Semtte vatandaş angajmanı

Yaşlılar ofisleri, semtte fahri olarak angaje olmak is-
teyenlerin uğrak yerleridir. Uygun mevcut hizmetlerin 
bulunmasında yardımcı olmakta ve kendi fikirlerinizi 
geliştirmenizde ve hayata geçirmenizde size destek 
vermekteyiz.


