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Bakgrund
En personalgrupp från Rinkeby vård- och omsorgsboende genomförde den 26-28
april 2011 en studieresa till Turkiet. Turkiska ambassaden tillsammans med turkiska föreningen i Rinkeby inbjöd under våren 2011 vårdpersonal, som arbetar med
äldre med turkisk bakgrund, till en studieresa till Istanbul. Även nämndens ordförande och chefen för utförarenheten inbjöds att följa med på resan. Det slutliga
beskedet om att allt var ordnat för att resan skulle genomföras kom med relativt
kort varsel. Detta medförde att det inte fanns tid att bereda ett ärende före resans
verkställande. Muntlig information gavs vid nämndens sammanträde de 19 april
2011. Innehållet i studieresan samt allt praktiskt arbete runt denna har ambassaden
och föreningen ansvarat för. Resan har till största delen finansierats med medel
från turkiska föreningen. Förvaltningen har bidragit med 6 000 kronor som betalning för en del av hotellkostnaden.
Programmet för resan har tagits fram av ambassaden, föreningen och personalgruppen gemensamt. Avsikten med inbjudan var från ambassadens och föreningens sida att den personal som arbetar med äldre turkar skulle få en fördjupad insikt
om turkiskt samhälle och turkisk kultur.
De uttalade önskemålen från personalgruppen inför resan var att:
- Lära mer om hur aktivera de äldre och vilka aktiviteter som passar bäst.
- Lära om kulturmöten och hur äldres önskemål ska hanteras på bästa sätt.
- Utveckla verksamheten med turkisk inriktning
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Undersöka möjligheten att genom samarbete med turkiska äldreboenden
organisera sommarvistelse i Turkiet för de äldre.
Visa att avdelningen med turkisk inriktning finns och öka marknadsföringen av denna.

Program för studieresa till Istanbul den 26-28 april 2011
Gruppen anlände till Istanbul måndag eftermiddag där de hämtades med bil. Boendet ordnades via den turkiska ambassaden.
Studiebesök gjordes på följande institutioner:
Tisdag
Förmiddag
Servicehuset Zeytinburnu Semiha sakir.
Eftermiddag
Servicehus, ålderdomshem och rehabiliteringscenter
Onsdag
Förmiddag
Servicehuset Izzet Baysal
Eftermiddag
Privatägt servicehus
Torsdag
Förmiddag
Servicehus, ålderdomshem och rehabiliteringscenter
Eftermiddag
Privatägt servicehus
Deltagarlista
Bo Sundin, ordförande sdn
Hossein Ahmadian, enhetschef
Kevser Arslan, undersköterska
Havise Koyuncu, sjuksköterska
Gunilla Parting, undersköterska
Nunube Tok, undersköterska
Hamide Uzun, undersköterska
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