
Eğitim Bakanlığı Okul 4.0 
dijitalleşme stratejisi

2017/18 eğitim yılı itibari ile 
hayata geçirilecek.
Umsetzung startet mit dem 
Schuljahr 2017/18.

İş piyasasında 
başarılı olmak

Mesleki asistanlık ağı (NEBA) 
destek sunuyor.
Netzwerk Berufliche Assistenz 
(NEBA) bietet Unterstützung.

Yeni evinize giden kolay yol.
Der einfache Weg zu Ihrer 
neuen Wohnung.  
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WOHIN GEHT AKNÖ?

Erfolgreich am Arbeitsmarkt

Aşağı Avusturya 
Konut Teşviki Bm-Bildung präsentiert 

„Schule 4.0“NÖ Wohnbauförderung
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Bildung

Bildung
„Erfolgreich am Arbeitsmarkt“

• Kommunikative Funktion (zentrale Ansprache für alle 
Beteiligten)

Das Jobcoaching bietet direkte, individuelle Unterstützung 
am Ausbildungs- oder Arbeitsplatz und fördert 
fachliche, kommunikative und soziale Kompetenzen 
der Mitarbeiter/innen
• gestellte Anforderungen können dauerhaft selbstständig 
erfüllt werden
• Kollegen/Kolleginnen werden bezüglich der Bedürfnisse 
von behinderten/beeinträchtigen Personen sensibilisiert
• Betriebe werden entlastet

Fallbeispiel Jobcoaching
Herr S. bekam eine Anstellung als IT-Administrator in 
einer Schulungseinrichtung. 
Während der Einarbeitungsphase kam es zu Differenzen 
zwischen dem leiter der einrichtung und seinem neuen 
Mitarbeiter. Der Vorgesetzte bemängelte die fehlende 
Selbstständigkeit und das ungenaue Arbeiten des 
Mitarbeiters. Der Leiter der Schulungseinrichtung nahm 
Kontakt mit dem Jobcoaching auf.
Der Jobcoach unterstützte Herrn S. über einen Zeitraum 
von mehreren Wochen und gab Hilfestellung in der 
Strukturierung der Arbeitsabläufe. Durch gemeinsame 
Entwicklung von Checklisten und die Einbindung der 
unmittelbaren KollegInnen fiel es dem sehbehinderten 
Mitarbeiter leichter, sich zu organisieren. Herr S. erlangte 
zunehmend Sicherheit und die Kommunikation mit 
dem Leiter und der übrigen Belegschaft verbesserte 
sich. Das Jobcoaching trug so zu einer gelungenen 
Inklusion bei.

Wie komme ich zu NEBA und was kostet das?
Die NEBA-Angebote werden österreichweit von über 
180 Anbieter/innen umgesetzt. Den/die Anbieter/in in 
Ihrer Region finden Sie auf www.neba.at – Anbieter/
innen Suche.
NEBA wird vom Soziaministeriumservice finanziert und 
sind für Betroffene und Unterenhmen kostenlos.

NEBA-Maßnahmen werden aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds gefördert.  www.esf.at

Netzwerk Beruflich e Assistenz 
(NEBA) bietet Unterstützung
Menschen mit Behinderung und/oder Benachteiligungen 
brauchen oftmals Unterstützung, um am Arbeitsmarkt 
Fuß fassen zu können. Seite 2012 gibt es das Netzwerk 
Berufliche Assistenz (kurz NEBA genannt), dass Personen 
mit Assistenzbedarf vom 9. Schulbesuchsjahr bis zum Alter 
von 65 Jahren die entsprechende Unterstützung anbietet.

Welche NEBA-Angebote gibt es?
Derzeit gibt es 5 Netzwerkangebote:
DasJugendcoaching richtet sich an Jugendliche 
ab dem individuellen 9. Schulbesuchsjahr sowie an 
abbruchsgefährdete Jugendliche unter 19 Jahren 
bzw. an Jugendliche mit Behinderung oder 
sonderpädagogischem Förderbedarf.

Die Produktionsschule wendet 
sich an Jugendliche bis zum 
vollendeten 21. Lebens jahr 
bzw. bis zum vollendeten 24. 
Lebensjahr (für Jugendliche 
mit Behinderung) und soll vor 
allem als Vorbereitung auf eine 
berufliche Ausbildung dienen.

Die Berufsausbildungsassistenz (BAS) unterstützt 
Lehrlinge im Rahmen einer verlängerten Lehre oder 
Teilqualifikation. Die Unterstützung beginnt bei der 
Lehrstellsuche oder beim Abschluss des Lehr bzw. 
Ausbildungsvertrages.

Die Arbeitsassistenz richtet sich an
• Menschen mit Behinderung/Erkrankung
• Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf, 
mit Lernbehinderung oder mit sozialer und emotionaler 
Beeinträchtigung bis zum 24. Lebensjahr
• Betriebe und Unternehmen

Die Arbeitsassistenz hat:
• Präventive Funktion (Arbeitsplatzsicherung/erhaltung)
• Integrative Funktion (Unterstützung bei der Suche 
und Erlangung eines Arbeitsplatzes)
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PRODUKTIONSSCHULE

BERUFSAUSBILDUNGS-
ASSISTENZ

ARBEITSASSISTENZ
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"İş piyasasında 
    başarılı olmak"

Mesleki asistanlık ağı 
(NEBA) destek sunuyor 

Engelli insanlar ve/veya mağdur insanlar çoğu zaman 
iş ve işçi piyasasına ayak basabilmek için bir desteğe 
ihtiyaç duyuyorlar.
2012'den beri mesleki asistanlık ağı (kısaca NEBA) 
yardım ihtiyacı duyan insanlara 9. okul yılından itibaren 
65 yaşına kadar kendilerine en uygun olan yardımı 
sunuyor.

Neba'nın fırsatları nelerdir? 
Şuanda toplamda 5 ağ fırsatları mevcuttur:

Gençlik koçluğu: Kişiye bağlı olarak 9. okul yılından 
itibaren ve okulu yarıda bırakma ihtimali olan 19 yaş altı 
gençlere veya engelli / özel pedagojik eğitim ihtiyacı 
duyan gençlere yöneliktir.

Üretim okulu: 21 yaş altı veya 
(engellilerde) 24 yaş altı gençlere 
yöneliktir ve özellikle mesleki 
eğitime hazırlık olarak hizmet 
verir.

Mesleki eğitim asistanı (BAS): 
Çırakları, genişletilmiş çıraklık 

veya kısmi yeterlilik çerçevesi içerisinde destekliyor. Bu 
destek çıraklık yeri aramada veya çıraklık diplomasını 
elde etme veya eğitim sözleşmesini sonlandırma 
döneminde başlıyor.

Çalışma asistanı şu gruplara yöneliktir:
• Engelli veya hasta insanlara
• Öğrenme engeli veya sosyal ve duygusal açıdan 
kısıtlanmış ve budan dolayı özel pedagojik eğitim 
ihtiyacı duyan 24 yaş altı gençlere
• Kurum ve kuruluşlara

Çalışma asistanının görevleri:
• Koruma görevi (iş yerini koruma)

• Bütünleştirici görevi (iş yeri arama ve elde etme desteği)

Meslek koçluğu eğitim görülen yerde veya iş yerinde 
direkt ve kişiye bağlı destek sunar ve elemanların 
mesleki, iletişimsel ve sosyal edinçlerini teşvik eder.

• İstenilen talepler sürekli kendi başına yerine getirilebilir
• Meslektaşları engelli veya kısıtlanmış kişilere yönelik 
duyarlı hale getirilir
• İş yerlerinin yükü azaltılır

Meslek koçluğundan bir örnek
S. Bey bilgisayar yöneticisi olarak bir eğitim 
kurumda işe alındı. İşe alışma sürecinde kurum 
yönetici ile elamanı arasında anlaşmazlık oluştu.

Eğitim kurumunun yöneticisi meslek koçluğuyla 
irtibata geçti. Meslek koçu S. Beyi haftalarca 
destekledi ve iş akışını yapılandırmasında yardımcı 
oldu. Beraberce oluşturulan kontrol listeleri ve 
en yakınında olan meslektaşlarıyla bütünleşmesi 
sayesinde görme engelli personel kendi kendini 
organize etmeyi başardı. 

S. Bey sürekli artan bir güven duygusuna ulaşmasıyla 
birlikte yöneticiyle ve geri kalan ekiple olan iletişimide 
düzeldi. Meslek koçluğu böylelikle başarılı bir katılıma 
katkıda bulundu.

NEBA'ya nasıl ulaşabilirim ve ücreti ne kadardır?
NEBA fırsatları Avusturya çapında 180'den fazla 
iştirakçı tarafından hayata geçiriliyor. Kendi bölgenizde 
bulunan iştirakçıları www.neba.at - Anbieter Suche'den 
bulabilirsiniz.

NEBA sosyal bakanlık tarafından finanse ediliyor ve ilgili 
kişiler ve iş yerleri için tamamen ücretsizdir.

NEBA fırsatları Avrupa sosyal fonu tarafından teşvik 
edilir.  www.esf.at
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GENÇLİK KOÇLUĞU

MESLEK KOÇLUĞU

ÜRETİM OKULU

MESLEKİ EĞİTİM 
ASİSTANİ

MESLEKİ EĞİTİM 



KarriereBildung

6 BrückeKöprü Magazin für Vielfalt

Umsetzung startet mit dem Schuljahr 2017/18

„Digitale Technologien und Kommunikationskanäle 
ändern sich rasant und sind nicht mehr aus unserem 
Leben wegzudenken. Die Schule muss unsere Kinder 
mit dem nötigen Werkzeug ausrüsten, um mit diesen 
Entwicklungen ein Leben lang Schritt halten zu können. 
Dazu gehört technisches Know-how genauso wie die 
Fähigkeit, digitale Inhalte kritisch hinterfragen und 
richtig einordnen zu können. Deshalb haben wir eine 
Strategie ausgearbeitet, die von der Vermittlung von 
technischen Fähigkeiten bis zur Medienbildung reicht 
und die gesamte Schullaufbahn umfasst“, sagt 
Bildungsministerin Sonja Hammerschmid bei der 
Präsentation der Digitalisierungsstrategie „Schule 4.0 
- Jetzt wird’s digital“ in der Wiener eEducation-Expert 
Schule NMS Koppstraße/II.

Die Strategie  bas iert  auf  v ier  ine inander 
gre i fende Säulen:

Säule 1: Digitale Grundbildung ab der Volksschule
Bereits in der volksschule wird spielerisch der Umgang 
mit Technik vermittelt und Medienbildung unterrichtet. 
Digitale Grundbildung wird in den Lehrplänen 
verankert, wobei der Schwerpunkt auf der dritten und 
vierten Schulstufe liegt. Die SchülerInnen erhalten 
einen Nachweis über ihre erworbenen Fähigkeiten in 
Form eines Sammelpasses.
Von der fünften bis zur achten Schulstufe wird eine 
verbindliche Übung „Digitale Grundbildung“ mit 
einem eigenen Lehrplan im Ausmaß von zwei bis 
vier Wochenstunden eingeführt. Ob die Umsetzung 
integrativ in bereits bestehenden Fächern oder als 
eigener Gegenstand erfolgt, wird schulautonom 
entschieden. Die Kompetenzen werden in der achten 
Schulstufe mit einem „digi.check“ überprüft. „Am 
Ende der achten Schulstufe sollen alle Jugendlichen 
informatische Grundkenntnisse sowie den Umgang mit 
Standardprogrammen beherrschen und in der Lage 
sein, Inhalte in sozialen Netzwerken, Information und 
Medien kritisch zu reflektieren“, so Hammerschmid.

Säule 2: Digital kompetente PädagogInnen
Um digitale Inhalte vermitteln und wirksam im 
Unterricht einsetzen zu können, braucht es gut 
ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen. Säule 
2 des Digitalisierungskonzepts fokussiert deshalb auf 
die digitale Aus- und Weiterbildung der LehrerInnen. 
Ab Herbst 2017 erwerben alle neu einsteigenden 
Lehrpersonen standardisierte digitale Kompetenzen, 
die sie in Form eines Pflichtportfolios nachweisen. 
Für den modularen Lehrgang im Ausmaß von 6 ECTS 
haben sie ab Schuleintritt drei Jahre Zeit. Alle 
PädagogInnen, die bereits im Berufsleben stehen, 
können diesen Lehrgang auch als Fort- und 
Weiterbildung besuchen. Zusätzlich werden die 
Angebote der virtuellen Pädagogischen Hochschule 
ausgebaut.

Säule 3: Infrastruktur und IT-Ausstattung
Derzeit verfügen in den Bundesschulen 96 Prozent aller 
Klassenräume über einen Internetzugang, an den 
Pflichtschulen sind es 78 Prozent. Das Bundesministerium 
für Bildung hat deshalb gemeinsam mit dem 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie eine Breitbandoffensive für Pflichtschulen 
geplant. Mittelfristiges Ziel des BMB ist außerdem die 
jährliche Ausstattung aller 86.000 SchülerInnen der 
fünften Schulstufe mit Tablets und aller 84.000 SchülerInnen 
der neunten Schulstufe mit laptops. Das erfolgreiche 
Mobile Learning-Projekt, bei dem Tablets im Unterricht 
eingesetzt werden, wird in der Volksschule ausgeweitet.

Säule 4: Digitale Lerntools
Um digitale Inhalte vermitteln zu können, brauchen die 
Pädagoginnen und Pädagogen einfachen und kostenfreien 
Zugang zu Lehr- und Lernmaterialien. Säule 4 beschäftigt 
sich deshalb mit digitalen Lerntools. Mit der Eduthek 
wird ein Portal für digitale Lehr- und Lernmaterialien 
geschaffen. Sie bündelt eine Vielzahl an Content- und 
Medienangeboten und macht sie über einen zentralen 
Einstieg zugänglich. Das inhaltliche Angebot soll 
Lehr- und Lernmaterialien, pädagogisch empfohlene 
Apps und Spiele sowie innovative Tools für moderne 
Unterrichtsformate umfassen. „modellhafte einsatzszenarien 
zeigen den Pädagoginnen und Pädagogen Beispiele 
auf, wie sie digitale Medien wirksam in ihren Unterricht 
einbeziehen können.“

„Der Startschuss für die Digitalisierung unserer Schulen 
fällt bereits im nächsten Schuljahr. Wir werden mit 
Schulen beginnen, die bereits Erfahrung mit digitalen 
Inhalten haben und im Herbst 2018 mit der flächen-
deckenden Ausrollung starten“, so Hammerschmid ab-
schließend.

Quelle:www.bmb.gv.at

Bildungsministerium präsentiert 
Digitalisierungsstrategie „Schule 4.0“



eğitim almalarına odaklanıyor. 2017 sonbaharından 
itibaren her yeni başlayacak olan öğretim görevlisi 
bir mecburi portföy ile belgelemesi gereken standart 
dijital nitelikleri kazanmış olacak. 6 Avrupa Kredi 
Transfer Sistemi (ECTS) çapında olan eklemeli kurs için 
okula başlama tarihinden itibaren 3 yıl zaman tanınacak. 
Şu anda görevde bulunan bütün pedagoglarda bu 
kursa ek bir eğitim programı olarak katılabilecek. Buna 
ek olarak sanal pedagojik yüksekokulunun fırsatları da 
geliştirilecek.
 
3.Sütun: Altyapı ve Bilişim teknolojisi donanımı
Şu anda devlet okullarında bütün sınıfların yüzde 
96'sında, mecburi eğitim veren okulların ise yüzde 
78'inde internet erişimi mevcuttur. Federal Eğitim 
bakanlığı bu sebepten dolayı Federal Ulaştırma, 
İnovasyon ve Teknoloji bakanlığıyla birlikte mecburi 
eğitim veren okullarda bir internet ağı çalışması 
planladı. Ayrıca eğitim bakanlığının orta vadeli hedefi 
86.000 beşinci sınıf öğrencisini tabletlerle ve 84.000 
dokuzuncu sınıf öğrencisini de dizüstü bilgisayarlarla 
her yıl donatmak. Derslerde tabletlerin kullanıldığı 
başarılı mobil öğrenim projesi ilkokullarda yayıldı. 

4. Sütun: Dijital öğrenim programları
Dijital içerikleri öğretmek için pedagoglar kolay ve 
ücretsiz öğretim ve öğrenim materyallerine ihtiyaç 
duyuyorlar. 4. Sütun bundan dolayı dijital programları 
kapsamaktadır. Eduthek sayesinde dijital öğretim ve 
öğrenim materyalleri içeren bir ortam meydana getirildi. 
Bu birçok metinsel ve medyatik içeriği birleştiriliyor 
ve merkezi bir giriş ile bağlantı kurulmasını sağlıyor. 
Sunulan içerikler öğretim ve öğrenim materyalleri, 
pedagojik önerilen uygulamaları ve oyunları ama aynı 
zamanda da yenilikçi programları içermesi gerekiyor. 
"Model kullanım senaryoları ile dijital medyaları etkili
bir şekilde derslerinde nasıl uygulayabilecekleri 
hakkında pedagoglara örnekler gösterilecek." 

Hammerschmid son olarak "Okullarımızdaki 
dijitalleşmenin başlama düdüğü önümüzde eğitim 
yılında çalınacak. Biz dijital içeriklerle tecrübeli 
okullarda başlayacağız ve 2018 sonbaharında her yeri 
kapsayan yayılımı geçeceğiz" dedi.

Eğitim Bakanlığı "Okul 4.0" 
dijitalleşme stratejisini sunuyor

"Okul 4.0" dijitalleşme stratejisini 2017/18 
eğitim yılı itibari ile hayata geçirilecek.

Eğitim Bakanı Sonja Hammerschmid dijitalleşme 
stratejinin sunumunda "Dijital teknolojiler ve iletişim 
ağları çok çabuk değişiyor ve artık hayatımızdan 
çıkarılamaz bir yer alıyor. Çocuklarımızın bir ömür boyu 
bu gelişimlere ayak uydurabilmeleri için okulun zorunlu 
olan araçlarla onları donatması gerekiyor. Buna teknik 
know-how ve aynı zamanda dijital içerikleri kritik bir 
şekilde tanzim etme ve doğru tasnif etme kabiliyeti de 
dâhildir. Bu sebepten dolayı biz bu teknik kabiliyetin 
verilmesinden başlayıp medya oluşumuna kadar uzanan 
ve bütün okul hayatını kapsayan bir strateji geliştirdik." 
diye belirtti. "Okul 4.0 - Şimdi dijitalleşiyor" Viyana 
eEducation-Expert Okulu NMS Koppstraße/II'de. 

Bu strateji dört adet birbirine bağlı olan sütundan oluşur:

1.Sütun: İlkokuldan itibaren dijital temel eğitim
İlkokulda oyunlar vasıtası ile teknikle haşir neşir olmak 
öğretiliyor ve medya eğitimi dersi sunuluyor. Odak 
noktası üçüncü ve dördüncü sınıf olan dijital temel 
eğitim müfredatları da sağlamlaştırılıyor. Öğrencilere 
elde ettikleri kabiliyetleri içeren ve toplama pası 
şeklinde olan bir belge veriliyor. 
Beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar mecburi pratik 
eğitim olan "dijital temel eğitim" kendi müfredatı ile 
haftalık 2 ile 4 saat arası takdim edilecektir. Bu hayata 
geçirilirken mevcut olan diğer derslerle bütünleştirilip 
mi veya başlıca bir ders olarak mı sunulacağına 
okullar kendileri karar verecekler. Sekizinci sınıfta bir 
"digi.check" ile yeterlilikler ölçülecek. Hammerschmid 
"Sekizinci sınıfın sonunda bütün gençler bilişime dair 
temel bilgileri ve aynı zamanda standart programların 
kullanımını kavrayacak ve sosyal ağlardaki içerikleri, 
bilgileri ve medyayı kritik bir şekilde yansıtacaktır." diye 
belirtti. 

2.Sutün: Dijital açıdan ehil Pedagoglar
Dijital içerikleri öğretmek ve ders esnasında 
etkin olarak kullanabilmek için iyi eğitim görmüş 
pedagoglara ihtiyaç duyuluyor. Dijitalleşme tasarısının 
2. Sütunu bu sebepten dolayı öğretmenlerin dijital bir 

Bildung
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Wissen macht Mut, 
Bildung zahlt sich aus!

Sie möchten beruflich etwas Anderes machen, wissen 
aber noch nicht was?
Sie überlegen, sich selbstständig zu machen und 
grübeln, ob sich das Risiko lohnt? 
Sie fragen sich, wo Ihre Stärken liegen und wie Sie 
diese in Ihrem jetzigen Beruf besser einsetzen können?
Sie wollen beruflich weiterkommen?

Wenn Sie sich einen Anstoß wünschen oder endlich 
eine Entscheidung treffen wollen, dann kontaktieren 
Sie noch heute die Bildungsberatung in Wien.
Klären Sie Ihre Fragen ganz individuell telefonisch,
online, per Skype oder bei einem persönlichen 
Beratungsgespräch - kostenlos! 

Oder besuchen Sie einen unserer kostenfreien 
Workshops!

Die Bildungsberatung in Wien wird gefördert vom 
Bundesministerium für Bildung und vom Europäischen 
Sozialfonds.

Kontakt:
Beratung und Information: 
Gratis-Tel.: 0800 20 79 59 
info@bildungsberatung-wien.at 
Skype: bildungsberatung.wien 
Online: www.bildungsberatung-online.at

Workshop Termine und Informationen: 
www.bildungsberatung-wien.at

Copyright: Videostill aus dem Imagefilm der Bildungsberatung in Wien 2013



Bildung

9Ausgabe 3 2017

ile iletişime geçin. Sorularınızı bireysel olarak telefonla, 
online, Skype üzerinden veya özel danışma 
görüşmesiyle açıklığa kavuşturun.
Veya ücretsiz Workshoplarımızı ziyaret edin!

Viyana Eğitim danışmanlığı Eğitim Bakanlığı ve 
Avrupa Sosyal Fonu tarafından destekleniyor.

İletişim bilgileri:
Danışmanlık ve Bilgilendirme: 
Ücretsiz telefon hattı: 0800 20 79 59 
info@bildungsberatung-wien.at 
Skype: bildungsberatung.wien 
Online: www.bildungsberatung-online.at
Workshop randevuları ve bilgilendirme: 
www.bildungsberatung-wien.at

Bilgi cesaretlendirir, 
Eğitim zahmete değer!

Mesleki açıdan farklı bir şeyler yapmak istiyor, fakat 
tam olarak ne olduğunu bilmiyor musunuz?
Kendi işinizi yapmayı düşünüyorsunuz ve bu riske 
değeceği konusunda kararsız mısınız?
Yeteneklerinizin ne olduğunu ve bunları şimdiki 
mesleğinizde en iyi nasıl kullanabileceğinizi kendinize 
soruyor musunuz?
Meslekte ilerlemek mi istiyorsunuz?

Eğer bir teşvik arzuluyor ve bir karara varmak
istiyorsanız, hemen bugün Viyana Eğitim danışmanlığı 
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Angebote des ÖIF im Bereich Sprache
Almanca dilini öğrenmek başarılmış bir entegrasyonun 
en temel şartıdır. ÖIF bu sebepten dolayı mültecilerin ve 
göçmenlerin dil alanındaki entegrasyonu için geniş 
kapsamlı destek olanakları sunuyor. Özelliklede 
mültecilere ve geçici koruma altında olanlara sunulan 
Almanca kursu olanaklarındaki maddi destek genişletildi: 
2015'de 6 milyon Euro değerinde bir özel kota, 2016'da 
dil desteği ve değerler aktarımına 25 milyon Euro 
değerinde "Almanca & Entegrasyon başlangıç paketi" 
adıyla Avusturya federal hükümeti tarafından tahsis edildi. 

2017 yılı için ÖIF yaklaşık 300.000 kurs yeri hizmete sunmayı 
planlıyor. Ücretsiz öğrenme materyalinin geliştirilmesiyle 
birlikte ÖIF Almanca öğreniminde birçok destek imkânı 
sunuyor. ÖIF'in dil bölümünde diğer önemli çalışma alanları 
entegrasyon anlaşması bölümünü, denetleyici kursları ve 
aynı zamanda erken dil desteğini kapsıyor. 

Fırsatlara genel bakış:
• Mülteciler ve göçmenler için dil kursu olanaklarında ve 
destek fırsatlarında Avusturya çapında (mobil) danışmanlık 
merkezlerimizde danışmanlık hizmeti 
• Farklı seviyelerde okuma yazmadan başlayarak dil kursları 
• Mesleklere göre dil kursları (örn. Bakım bölümünde) 
• Seçkin yayın evleriyle işbirliği içerisinde dil kursu 
materyalleri ve Almanca öğrenim eserleri oluşturmak 
• Dil sınavlarını geliştirmek (örn. ÖIF-Sınavları, Avusturya 
için Almanca Sınavı /DTÖ) 
• Farklı ÖIF-Sınav formatları için denetleyici kurslar 
• Entegrasyon anlaşması çerçevesinde ödemelerin 
(hediye kuponlarının) tasfiyesi 
• Erken dil destekleri çerçevesinde projeleri değerlendirme
 
Bireyler için Almanca kursu imkânları:
Yaz 2015'den beri ÖIF 6 milyon Euro değerindeki 
Avrupa, Entegrasyon ve Dış İşleri Bakanlığının (BMEIA) 
mültecilere ve geçici koruma altındakilere sunulan dil 
kursları özel kontenjanını üstleniyor ve bununla özellikle 
A2'den B2'ye kadar olan dil seviyesini destekliyor. Okuma 
yazma ve A1 seviyelerindeki açıklık öncelikli olarak Eylül 
2016'da başlatılan "Almanca ve Entegrasyon başlangıç 
paketi" ile kapatılıyor. 

Entegrasyon merkezinde danışma randevusu ayarlayın: 
Yakınınızda bulunan ÖIF danışmanlık merkezleri sizleri 
ÖIF'in sunduğu dil desteği konusundaki farklı imkânlar 
hakkında bilgilendiriyor. Hemen şimdi bir danışmanlık 
randevusu ayarlayın! 

Özel kontenjan içerisindeki destek başvuruları için 
lütfen şu evrakları getiriniz:
Sözleşme pasaportu, iltica veya koruma altına alınanlar 
kartı, iltica kararnamesi, ikametgah ve Almanca kursunun 
fiyat teklifi ve eğer varsa AMS-Randevu kartı. "Almanca 

ve Entegrasyon başlangıç paketi" tarafından karşılanan 
okuma yazma veya A1 seviyesindeki kurslar için fiyat teklifi 
getirmeniz gerekmez. 

Avusturya çapında Entegrasyon danışmanlığı:
ÖIF mültecileri ve göçmenleri entegrasyonları hakkındaki 
bütün önemli sorularında bilgilendiriyor ve Avusturya'daki 
ilk zamanlarında onlara eşlik ediyor. Bu fırsatı ÖIF'in bir 
danışmanıyla Avusturya'daki ilk adımlarınızı planlayarak 
değerlendirin. 

ÖIF'in danışmanlığındaki odak noktalar:
§67 yeni iltica yasası gereğince mültecilere ve geçici koruma 
altına alınanlara entegrasyon danışmanlığı 
(aşağıda belirtildiği gibi) 
• Kişiye özel entegrasyon gereksinimlerini belirlemede 
yönlendirme danışmanlığı 
• Almanca kursu imkânları ve sertifikalı kursların iletişim bilgileri 
• ÖIF'in destek imkânları 
• "Avusturya'daki yaşantım" isimli değerler ve yönlendirme 
kursu hakkında bilgilendirme ve kayıt 
• Değerler ve yönlendirme kursuna bağlı detaylı entegrasyon 
atölyesi hakkında bilgilendirme ve kayıt 
• Yurt dışında edinilen meslek ve eğitimlerin resmi olarak 
tanınması 
• Üniversite öğrencilerine burs imkânları 
• Yakınınızdaki entegrasyon programları 
• Devlet dairelerindeki önemli iş takipleri hakkında bilgilendirme 

İltica ve geçici koruma altına alınanlar için önemli bilgiler: 
Eğer Avusturya'da iltica veya geçici koruma altına alınma 
başvurunuz kabul edilmişse, ÖIF entegrasyon için sizin 
ilk gideceğiniz yer. §67 yeni iltica yasasında pozitif 
kararnamenizi veya geçici koruma talebinizin onayını 
aldıktan hemen sonra ÖIF'in herhangi bir entegrasyon 
merkezinde Avusturya'ya entegrasyonunuz hakkında 
bilgi edinmenizin gerektiği belirtiliyor. ÖIF sizi nerede ve 
nasıl Almanca öğrenebileceğiniz konusunda, bir değerler 
ve yönlendirme kursu için nereye kayıt olmanız gerektiği 
konusunda ve Avusturya'da nasıl bir iş bulabileceğiniz 
konusunda bilgilendiriyor. 

www.integrationsfonds.at

ÖIF'den dil eğitimi fırsatları 
Integration

Integration
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Neues Kindergeldkonto bringt 
mehr Flexibilität, Fairness und 

Partnerschaftlichkeit 

Das neue Kindergeldkonto ist seit 1.März 2017 in Kraft 
und bringt viele Neuerungen für die Eltern 

Ein Konto mit einer einheitlichen Summe pro Kind
Durch die Reform des Kindergeldkontos wurden die 
finanziellen Unterschiede der früheren Pauschalvarianten 
aufgehoben. Dadurch ist nun sichergestellt, dass Mütter 
und väter eine einheitlichere Gesamtsumme erhalten 
- nämlich bis zu 16.449 Euro, unabhängig davon, wie 
lange sie Kinderbetreuungsgeld beziehen. 

Die bisherigen vier Pauschalvarianten fließen nun in 
ein flexibles Konto, das einkommensabhängige 
Kinderbetreuungsgeld bleibt auch weiterhin bestehen. 
Durch eine flexibel wählbare Bezugsdauer zwischen 
365 und 851 Tagen für eine Person, oder 456 bis zu 
1063 Tagen für beide Eltern zusammen, können 
Familien nun ganz individuell die für sie ideale 
Kinderbetreuungsgeldvariante erstellen. 

Flexible Bezugsdauer
ein Wechsel zwischen den unterschiedlichen 
Varianten war bisher nicht möglich. Mit dem neuen 
Kindergeldkonto konnte dem Wunsch vieler 
Eltern nach einer flexibleren Wechselmöglichkeit 
nachgekommen werden. Die gewählte Dauer kann 
während des Bezugs ein Mal verändert werden, so 
können Familien die Bezugsdauer auf Veränderungen 
in ihrem Alltag optimal und individuell anpassen.

Partnerschaftlichkeit wird gefördert
Eine wesentliche Neuerung des Kindergeldkontos ist 
die Einführung des Familien- und Partnerschaftsbonus. 
Diese beiden Modelle sollen insbesondere die Väter 
dazu ermutigen, sich verstärkt in die wichtige und 
prägende Phase nach der Geburt einzubringen und 
auch danach mehr Zeit mit dem Kind zu verbringen.
Die Familienzeit ermöglicht den Vätern, die intensive 
und wertvolle Zeit direkt nach der Geburt des Kindes 
gemeinsam mit der Familie zu verbringen. Die 
Familienzeit kann zwischen 28 und 31 Tagen in 
Anspruch genommen werden, es besteht dabei 
volle Kranken- und Pensionsversicherung. Für diesen 
Zeitraum erhalten die Eltern einen Bonus von rund 700 
Euro. Eine weitere Neuerung ist die Einführung des 
Partnerschaftsbonus in der Höhe von zusätzlich 1.000 
Euro. Diesen können Eltern abrufen, wenn sie sich die 
Betreuung zu gleichen Teilen, also 50:50 oder 60:40, 
aufteilen. nähere Informationen rund um das neue 
Kindergeldkonto, sowie den Link zum Online
Kindergeldrechner finden Sie unter: 

www.bmfj.gv.at. 
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Yeni çocuk parası hesabı 
daha fazla esneklik, adalet 

ve ortaklık getiriyor
Yeni çocuk parası hesabı 1 Mart 2017'den beri 
yürürlükte ve ebeveynlere birçok yenilik getiriyor.

Her çocuğa aynı miktarı sunan bir hesap
Çocuk parası hesabının yenilenmesiyle birlikte önceki 
genel varyasyonlarda oluşan maddi farklılıklar 
kaldırıldı. Bununla beraber annelerin ve babaların 
eşit miktarda toplam ücret yani çocuk bakım parası 
aldığınız süreden bağımsız olarak 16.449 Euro'ya 
kadar elde etmesi güvence altına alındı. 

Bu zamana kadar gereçli olan genel varyasyonlar 
artık esnek bir hesaba aktarılıyor, gelire bağlı çocuk 
bakım parası gelecekte de varlığını koruyacak. Bir kişi 
için 365 gün ile 851 gün veya her iki ebeveyn birlikte 
456 ile 1063 gün arası esnekçe seçilebilen gelir süresi 
sayesinde aileler kendiler için en uygun şahsi çocuk 
bakım parası varyantını oluşturabilecekler. 

Esnek gelir süresi
Farklı seçenekler arasında bir değişim şimdiye kadar 
mümkün değildi. Yeni çocuk parası hesabı ile birçok 
ebeveynin esnek değiştirme olanaklarını arzusuna 
karşılık verilebildi. Seçilmiş olan süre gelir süresince 
bir defa değiştirilebilir, böylece aileler gelir süresini 
güncel hayatın değişimine uygun şekilde ve kişisel 
olarak uyarlayabilirler. 

Partnerlik teşvik ediliyor
Çocuk parası hesabının önemli bir yeniliği ise aile ve 
partnerlik ikramiyesinin yürürlüğe girmesi oldu. Bu 
iki model özellikle babaları doğumdan sonraki çok 
önemli ve etkileyici döneme dâhil olmaları konusunda 
cesaretlendirmeyi ve ondan sonrada çocukla beraber 
daha fazla zaman geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor. 

Aile zamanı, babaların çocuğun doğumundan sonraki 
yoğun ve değerli vakti aileleriyle birlikte geçirmelerini 
sağlıyor. Aile zamanı 28 ila 31 gün arası kullanılabilir, 
bu süreç içerisinde tam sağlık ve emeklilik sigortası 
karşılanır. Bu süreç için ebeveynler yaklaşık 700 Euro 
değerinde ikramiye elde ederler. Bir diğer yenilik ise 

1.000 Euro değerindeki ek partnerlik ikramiyesinin 
yürürlüğe girmesi oldu. Bunu bakımı eşit orana, yani 
50:50 veya 60:40'a bölen ebeveynler talep edebilirler. 

Çocuk parası hesabına dair daha fazla bilgi ve aynı 
zamanda online çocuk parası hesap makinesi için 
www.bmfj.gv.at internet sayfasını ziyaret ediniz.
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Was tun, wenn sich Jugendliche 
in Richtung gewalttätigem 
Extremismus radikalisieren?

Die Beratungsstelle Extremismus ist erste Anlaufstelle 
für Angehörige, Bezugspersonen und Betroffene.
Von Verena Fabris

Selina malt Hakenkreuze in ihr Schulheft, Milo findet die 
Aktionen der Identitären „cool“, Christian beschimpft 
seine MitschülerInnen als Ungläubige. Mit solchen und 
ähnlichen Situationen sind die BeraterInnen an der 
Helpline der Beratungsstelle Extremismus tagtäglich 
konfrontiert. 

In den ersten zwei Jahren wurde die kostenfreie 
Telefonnummer knapp 2000 mal gewählt. Die 
BeraterInnen hören zu und helfen dabei, die 
Situation besser einschätzen und bewältigen zu 
können. 96 Familien wurden vom multiprofessionellen 
Team der Beratungsstelle (Psychologie, Erwachsenenbildung,
Antirassismus Arbeit) in persönlichen Beratungssettings 
begleitet. 

In Beziehung bleiben
Jugendliche, die mit extremistischen Bewegungen
sympathisieren, stabilisieren sich oft über 
Ideologien, die ihnen eine klare Orientierung geben. 
Extremistische Gruppierungen greifen ihre Bedürfnisse 
nach Sinn, Zugehörigkeit und Anerkennung auf. Im 
Beratungsprozess werden eltern und andere 
Bezugspersonen im Umgang mit adoleszenten 
Jugendlichen gecoacht und begleitet. Sie werden 
unterstützt, die Beziehung zu den Jugendlichen 
aufrecht zu erhalten bzw. wiederherzustellen. 

Alternativen und Perspektiven finden
Im persönlichen Beratungssetting geht es darum, 
hinter der Ideologisierung liegende Bedürfnisse 
und Problemlagen zu erkennen und zu bearbeiten. 
Möglichkeiten, das Selbstwertgefühl der Jugendlichen 
zu stärken, werden gemeinsam erarbeitet, sowie 
Unterstützungsnetzwerke im Sozialen Umfeld der 
Betroffenen aufgebaut. Es geht um alternative 
Beziehungsangebote und Zukunftsperspektiven. Die 
Beratungsstelle arbeitet eng mit Einrichtungen der 
Offenen Jugendarbeit, Familienberatungsstellen, der 
Bewährungshilfe, Schulen, regionalen Netzwerken 
sowie weiteren Einrichtungen und Organisationen in 
ganz Österreich zusammen.

Weiterbildung und Sensibilisierung
In der Phase der Adoleszenz gehört es dazu, Grenzen 
auszuloten – manchmal auch durch Extreme. Doch wo 
ist die Grenze zwischen jugendlicher Provokation und 
gewalttätigem Extremismus? SozialarbeiterInnen, 
LehrerInnen und andere Personen, die mit jungen 
Menschen arbeiten, sind oft verunsichert. Die 
Beratungsstelle bietet Workshops an, mit dem Ziel, 
den Extremismus-Begriff breiter zu fassen und in der 
kritischen Auseinandersetzung einen Perspektivenwechsel 
zu ermöglichen. Im Zentrum stehen die Erweiterung 
von Handlungsspielräumen und die Förderung eines 
diskriminierungsfreien Miteinanders. Hierbei wird 
ein ganzheitlicher Zugang verfolgt, der seinen 
Ausgangspunkt in der konkreten Lebenswelt der 
AkteurInnen nimmt. 

Helpline: 0800 20 22 44, täglich 10:00-15:00 Uhr, kostenfrei, anonym und vertraulich 
E-Mail: office@beratungsstelleextremismus.at www.beratungsstelleextremismus.at
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 Gençler şiddet eğilimli 
aşırıcılığa radikalleşirlerse 

ne yapmalı? 
Verana Fabris derki, Radikalleşme danışmanlık merkezi, 
tanıdıkların, güven duydukları şahısların ve mağdurların 
ilk başvuracakları yer olmaktadır. 

Selina okul defterine gamalı haç işareti çiziyor, Milo 
kimliksel grupların etkinliklerini "cool" buluyor, Christian
okul arkadaşlarına kâfir diye küfrediyor. Aşırıcılık 
danışmanlık merkezinin yardım hattı danışmanları 
bu ve buna benzer olaylarla günlük karşılaşıyorlar. 

İlk iki yılda ücretsiz telefon hattı yaklaşık 2000 defa 
arandı. Danışmanlar olayları dinliyorlar ve durumu daha 
kolay kavramada ve çözmede yardımcı oluyorlar. 96 
Aileye danışmanlık merkezinin multiprofesyonel ekibi 
(Psikoloji, yetişkin eğitimi, ırkçılığa karşı çalışmalar) 
tarafından özel danışmanlık hizmetiyle eşlik edildi. 

İlişki içerisinde olmak
Aşırıcılık etkinliklerinin sempatizanı olan gençler çoğu 
zaman kendilerine net bir şekilde yön bildiren ideolojiler 
üzerinden sağlamlaştırıyorlar. Aşırıcı gruplaşmalar 
anlayış, aidiyet ve saygınlık ihtiyaçlarına değiniyorlar. 
Danışmanlık sürecinde ailelere ve diğer güven duyulan 
kişilere delikanlılık çağındaki gençlere davranışlarında 
koçluk hizmeti sunuluyor ve eşlik ediliyor. Onlara gençlerle 
olan ilişkilerini koruma ve tekrardan yerine getirmede 
destekler sunuluyor.

Alternatifler ve perspektifler bulmak
Özel danışmanlık hizmeti ideolojinin altında yatan 
ihtiyaçları ve problem konularını bulmayı ve onların 
üzerinde çalışmayı kapsıyor. Gençlerin kendilerine 
değer verme hissiyatını güçlendirme olanakları beraberce 
çalışılıyor ve sosyal çevreden de destek ağlarını 
oluşturuluyor. Bu alternatif ilişki fırsatlarını ve gelecek 
perspektiflerini içeriyor. Danışmanlık merkezi Avusturya 
çapındaki açık genç çalışanlar kurumları, aile danışmanlık 
merkezleri, tecil yardımı, okullar, bölgesel ağlar ve diğer 
kurumlar ve organizasyonlarla birlikte çalışıyor.

Eğitim ve duyarlılık
Delikanlılık çağına sınırları soruşturmak bazen de 
aşırıcılığı soruşturmak dâhildir. Fakat genç provokasyonlarla 
şiddet eğilimli aşırıcılığın arasındaki sınır nerededir? 

Sosyal hizmetler uzmanları, öğretmenler ve genç insanlarla 
çalışan diğer kişiler çoğu zaman kararsız kalıyorlar. 
Danışmanlık merkezi aşırıcılık kavramını daha geniş 
kapsamlı ele almak ve kritik fikir teatisi ile bir perspektif 
değişimini mümkün kılmayı hedefleyen workshoplar 
sunuyor. Merkezde hareket alanının geliştirilmesi ve 
dışlanmasız bir birlikte yaşamı desteklemek bulunuyor. 
Burada başlangıç noktasının aktörlerin somut yaşam 
dünyaları olan bütünsel bir giriş takip ediliyor.

Yardım hattı: 0800 20 22 44, günlük 10:00-15:00 saatleri arası , ücretsiz, anonim ve güvenilir. 
E-Posta: office@beratungsstelleextremismus.at  www.beratungsstelleextremismus.at 



Karriere Familie

16 BrückeKöprü Magazin für Vielfalt

Allgemeines zur 
NÖ Familienland

Die NÖ Familienland GmbH wurde 2013 auf Initiative 
von Familienlandesrätin Mag.a Barbara Schwarz 
gegründet und 2014 als Kompetenzzentrum für 
Familienarbeit in Niederösterreich eröffnet. Unseren 
Aktivitäten liegt ein Familienbegriff zu Grunde, 
der Familien in ihrer Pluralität und als ein Netz aus 
Mitgliedern aller Generationen begreift-verbunden durch 
die Bereitschaft, langfristig füreinander Verantwortung
zu übernehmen. Familienarbeit steht in Niederösterreich
seit jeher im mittelpunkt. Und wenn es um ganz konkrete
Maßnahmen geht, ist gerade Niederösterreich seit
 vielen Jahren richtungsweisend in Österreich. 

Ziel der NÖ Familienland GmbH ist die Unterstützung von 
Familien, Gemeinden und Institutionen in den Bereichen:
• der Kinderbetreuung
• der Entwicklung, Erziehung und Bildung von Kindern 
und Jugendlichen
• der Gesundheits- und Bewegungsförderung von 
Kindern und Jugendlichen
• der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• der Entwicklung von ganzheitlichen und nachhaltigen 
Konzepten zur Unterstützung von Familien
• des Zusammenwirkens der Generationen
• des Abbauens von Barrieren
• sowie die Aus- und Fortbildung aller in diesen 
Bereichen tätigen Personen

Ein wichtiger Aufgabenbereich widmet sich dem Blick 
in die Zukunft. Mit der Denkwerkstatt Familie möchten 
wir neue Fragen zu altbekannten und aktuellen 
Themen stellen. Ziel ist es, im Dialog mit den Menschen 
Antworten und Ansätze zu finden, um zukunftsweisende 
Konzepte entwickeln zu können und brauchbare Projekte
zu realisieren, die im Leben der Familien ankommen.
Diese Ziele sollen partei- und konfessionsübergreifend 
verwirklicht werden.

Die NÖ Familienland GmbH, 
Das Kompetenzzentrum für Familienarbeit in 
Niederösterreich, setzt Projekte für und mit Familien um

Serviceleistungen für Familien
Bei unseren Festen und Veranstaltungen finden alle 
Generationen Freizeitmöglichkeiten und ein familien-
freundliches Programm. Über diese und vieles mehr 
informiert die „Familienzeit - Das NÖ Familienmagazin 
für alle Generationen“.

Wer darüber hinaus noch Fragen zu Kinderbetreuungs-
möglichkeiten, Förderungen des Landes oder individuellen
Problemlagen hat, findet beim NÖ Familienservice
von Montag bis Freitag, 8:00 bis 16:00 Uhr, unter 
02742 9005 19001 eine unbürokratische erste  
Anlaufstelle für Familien. 

Vereinbarkeit Familie und Beruf
Vor allem die Betreuungsverantwortung für Kinder 
stellt Familien vor große Herausforderungen. Umso 
wichtiger sind ausreichende und gute Angebote, 
die die Familien entlasten. In diesem Bereich 
Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten und neue 
Modelle zu entwickeln, ist eine unserer zentralen Aufgaben. 
Im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung und Ferien-
betreuung sind wir Partner von niederösterreichischen
Gemeinden.

Bewegungs- und Begegnungsräume
Spielplätze sind wertvolle Orte der Begegnung für alle 
Generationen und gerade für junge und neu zugezogene 
Familien oft der Ausgangspunkt für Freundschaften. 
Kinder brauchen in ihrer Wohnumgebung aber auch in 
der Schule Orte, die zu intensiver Bewegung herausfordern, 
die all ihre Sinne und das gemeinsame Spielen und 
lernen anregen.
Das Projektteam Spielplatzbüro unterstützt Gemeinden, 
Schulen und Familien, die in einem Mitbeteiligungs-
projekt einen bedürfnisgerechten und naturnahen 
Spielplatz oder Schulfreiraum umsetzen möchten.

Denkwerkstatt Familie
ein wichtiger Aufgabenbereich der NÖ Familienland 
GmbH widmet sich dem Blick in die Zukunft. Mit der 
„Denkwerkstatt Familie“ möchten wir neue Fragen zu 
altbekannten und aktuellen Themen stellen. Ziel ist es, 
im Dialog mit den Menschen Antworten und Ansätze 
zu finden, um zu-kunftsweisende Konzepte entwickeln 
zu können und brauchbare Projekte zu realisieren, die 
im Leben der Familien ankommen.

Sie finden uns und nähere Informationen zu unseren 
Projekten unter www.noe-familienland.at. 
Wir freuen uns auf Sie!



Karriere Familie

17Ausgabe 3 2017

NÖ Aile Eyaleti GmbH 2013 yılında aileden sorumlu 
eyalet meclis üyesi Mag.a Barbara Schwarz'ın 
inisiyatifi ile kuruldu ve 2014'de aile çalışmalarının yetki 
merkezi olarak açıldı. Bizim etkinliklerimiz aileyi içinde 
bulunduğu çoğunluk ve bütün kuşakları kapsayan 
üyelerinden oluşan bir ağ anlayışıyla bir aile kavramını 
temel alıyor yani uzun vadeli birbiri için sorumluluk 
sahibi olmayı göze alarak birbirine bağlı olan aile 
kavramını.  Aile çalışmaları Aşağı Avusturya'da ezelden 
beri odak noktadadır ve belirli önemler söz konusu ise, 
tamda Aşağı Avusturya senelerdir Avusturya'da yön 
belirleyici olmaktadır. 

NÖ aile eyaleti GmbH'nin hedefi; aileleri, belediyeleri 
ve kuruluşları aşağıda sayılan alanlarda desteklemektir: 
• Çocuk bakımı 
• Çocukların ve gençlerin gelişimi, yetiştirilmesi ve eğitimi 
• Çocuklara ve gençlere sağlık ve hareket desteği 
• Aile ve mesleğin bağdaşması 
• Aileleri destekleyen bütünleştirici ve sürdürülebilir 
taslakların geliştirilmesi 
• Kuşakların birlikte çalışması 
• Engellerin ortadan kaldırılması 
• Bütün alanlarda çalışan kişilerin eğitimi 

Geleceğe bakış bölümüne önemli bir görev düşüyor. 
Aile düşünme atölyesinde, bilinen ve güncel konular 
hakkında yeni sorulara cevap aramak istiyoruz. Amaç, 
gelecek vadeden taslakları geliştirmek ve ailelerin 
hayatında yer ederek kullanılabilecek projeleri hayata 
geçirmek için insanlarla olan görüşmeler sayesinde 
cevaplar ve yaklaşımlar yakalamaktır. Bu hedefler taraf 
ve dini inanç gözetmeksizin gerçekleştirilecektir. 

NÖ aile eyaleti GmbH, 
Aşağı Avusturya aile çalışmalarının yetki merkezi, 
aileler için ve ailelerle birlikte projeleri hayata geçiriyor. 

Ailelere hizmet 
Kutlama ve etkinliklerimizde bütün kuşaklar boş zaman 
olanakları ve aile dostu programları buluyorlar. Bunlar 
ve daha birçok şey hakkında "Familienzeit - Das NÖ 
Familienmagazin für alle Generationen" dergisinden 
bilgi alabilirsiniz. 

Bunun dışında çocuk bakım olanakları, eyaletin sunduğu 
teşvikler veya özel sorunlar hakkında sorusu olanlar 
Aşağı Avusturya aile hizmeti Pazartesi - Cuma günleri arası 
08:00 ile 16:00 saatleri arasında, 02742 9005 19001 
telefon numarası ile ailelerin bürokratik olmayan ilk 
başvuru merkezini bulacaktır. 

Aile ve mesleğin bağdaşması
Çocukların bakım sorumluğu aileleri büyük görevlerin 
önüne sürüklüyor. Ailelerin yükünü hafifletecek yeterli ve 
iyi fırsatlar daha da önemli. Bu alanda destek olanakları 
sunmak ve yeni modeller geliştirmek merkezi bir 
görevdir. Okulsa gündüz bakımı ve tatil bakımı 
çerçevesinde Aşağı Avusturya belediyelerinin ortağıyız. 

Hareket ve toplanma mekânları
Oyun alanları bütün kuşakların değerli toplanma 
mekânları ve tamda genç ve yeni taşınan ailelerin 
arkadaşlıklarının başlangıç noktalarıdır. Çocuklar 
yerleşim alanlarının etrafında ama aynı zamanda okulun 
çevresinde onları bütün duygularını ve birlikte oyun 
oynayarak öğrenmeyi iştahlandıran yoğun spora davet 
edecek mekânlara ihtiyaçları var. Oyun alanı ofisi proje 
grubu bir katılım projesi sayesinde ihtiyaçlara göre ve 
doğaya yakın oyun alanları veya okul içi serbest alanları 
hayata geçirmek isteyen belediyeleri, okulları ve aileleri 
destekliyor. 

Aile düşünme atölyesi 
NÖ aile eyaleti GmbH'nin önemli görev alanlarında biri 
de geleceği bakıştır. "Aile düşünme atölyesi' ile bilinen 
ve güncel konular hakkında yeni sorulara cevap aramak 
istiyoruz. Amaç, gelecek vadeden taslakları geliştirmek 
ve ailelerin hayatında yer ederek kullanılabilecek 
projeleri hayata geçirmek için insanlarla olan görüşmeler 
sayesinde cevaplar ve yaklaşımlar yakalamaktır. 

Bizi ve projelerimiz hakkında daha fazla bilgiyi 
www.noe-familienland.at'de bulabilirsiniz. 
Sizi tanıyacağımız için seviniyoruz!

NÖ Aile Eyaleti 
hakkında genel bilgiler 



Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen in Österreich

Die Ausübung von Gesundheitsberufen in Österreich 
ist an eine Berufsberechtigung geknüpft.
Im Falle einer außerhalb Österreichs erworbenen 
Qualifikation ist eine Anerkennung durch die 
zuständigen österreichischen Behörden vor der 
Berufsausübung vorgeschrieben. Ohne Anerkennung 
begehen sowohl Ausübende als auch jene, die diese 
Personen zu einer entsprechenden Tätigkeit 
heranziehen, eine mit Geldstrafe bedrohte 
Verwaltungsübertretung neben allfälligen zivil 
und strafrechtlichen haftungsfolgen.

Weitere Informationen zur Anerkennung
ausländischer Berufsqualifikationen:
• als Gesundheitspsychologin/Gesundheitspsychologe 
und Klinische Psychologin/Klinischer Psychologe
• als Musiktherapeutin/Musiktherapeut
• als Psychotherapeutin/Psychotherapeut
• in einem sonstigen nichtärztlichen Gesundheitsberuf 
(Nostrifikation/Anerkennungsverfahren zur Berufsberechtigung)
• als Ärztin/Arzt

Anerkennung österreichischer Berufsqualifikationen 
in einem EU/EWR-Mitgliedstaat bzw. der Schweiz:
Informationen zur Ausstellung von Konformitäts-
bescheinigungen bzw. Bescheinigungen über das 
Qualifikationsniveau gemäß der Berufsanerkennungs- 
richtlinie 2005/36/EG für ausgewählte nichtärztliche 
Gesundheitsberufe:
 
Ausstellung von Bestätigungen im Sinne der 
Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG (EU - 
Berufsanerkennungsrichtlinie)

Yabancı mesleki yeterlilikleri 
Avusturya'da tanıtma 

Sağlık mesleklerini Avusturya'da icra etmek bir mesleki 
ruhsat gereklidir. 
Kalifikasyonun Avusturya dışında elde edilmesi 
durumunda bağlı bulunulduğu Avusturya kurumunda 
o mesleği icra etmeden önce tanıtması mecbur kılınır. 
Herhangi bir tanıtma olmaksızın icra edilirse hem icra 
eden kişi hem de o iş için orda çalışan bütün kişiler olası 
bir sivil ve cezai mesuliyet neticelerini yanı sıra para 
cezasına çaptırılma tehlikesi bulunan bir idari kural ihlal 
etmiş olurlar.

Yabancı mesleki nitelikleri tanıtma hakkında
daha fazla bilgi:
• Sağlık psikoloğu ve hastane psikoloğu olarak 
• Müzik terapisti olarak 
• Psikoterapi uzmanı olarak 
• Doktorluk dışındaki diğer sağlık meslekleri 
(diploma geçerliliği/ mesleki ruhsatın tanıtma süreci) 
• Doktor olarak 

Avusturya'da elde edilen mesleki niteliklerin
diğer AB'de / Avrupa Ekonomik Alanı
ülkelerinde veya İsviçre'de tanıtma:
Uygunluk Belgesi veya seçilmiş doktorluk dışı diğer 
sağlık hizmeti sunan meslekler için öngörülen 2005/36/
EG numaralı meslek tanıtma yönergesine binaen 
niteliklerin derecelendirme belge geçerliliği hakkında bilgiler:

2005/36/EG numaralı meslek tanıtma yönergesi 
gereğince tasdiknamelerin geçerliliği (AB – meslek 
tanıtma yönergesi) 

Karriere Gesundheit
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Analyse
In der jetzigen Ausgabe unserer Zeitschrift möchten wir 
die Tätigkeiten von der AKNÖ in Bezug auf die Migranten 
und Aktivitäten des Vereins "Pro International" analysieren. 
Man muss vor allem sagen, dass wir über die Schwerpunkte 
und Tätigkeitsbereiche des Vereins "Pro International" 
keine genauen Informationen erhalten haben.

Vor einem Jahr hat AKNÖ ein Meeting mit den 
austro-türkischen Medien organisiert um über den 
Verein "Pro International" zu informieren. "Wir arbeiten 
mit dem Verein "Pro International" zusammen, um die 
Beziehung zwischen den Vertretern der Arbeitnehmer mit 
migrationshintergrund sowie den migranten vereinen 
und der AKNÖ sowie anderen Kammern zu stärken, um 
den Ansatz zu verstärken, der eine bessere Integration 
der AK-Mitglieder zum Arbeitsmarkt gewährleistet und 
um die gemeinsame Politik, Instrumente und Maßnahmen 
darzulegen, um das Ziel des Forums "Arbeit & Integration" zu
aktivieren, welche ein Netz innerhalb des Instituts oder 
zwischen den zuständigen Stellen sich befindende 
Vertreter der Arbeitnehmer und in diesem Bereich 
erfahrene Organisationen/Vereine/Fachleute verbindet." 
so AKNÖ Präsident Markus Wieser (Pro International
ist eine Organisation, die zur AKNÖ gehört.)

Der generelle Ansatz des Vereins "Pro International" ist, 
in den fünf Gebieten des Niederösterreichs einen 
Netz zwischen den Migrantinnenverein und den 
Arbeitnehmervertretern mit Migrationshintergrund 
zu schaffen.

Was sind die Ziele des Vereins "Pro International"?
Pro International erzielt auf die Einbringung der 
Mitglieder des AKNÖ und innovative Unternehmer 
in den Arbeitsmarkt. Um das Ziel zu ermöglichen, 
vermittelt das Verein Pro International neben den von 
ihm angebotenen Dienstleistungen auch die Angebote 
von seinen Partnern an die Zuständigen. (Arbeiter-
kammer Niederösterreich (AKNÖ), Österreichischer 
Gewerkschaftsbund (ÖGB), Gewerbekammern usw.)
Markus Wieser setzte seine Worte wie folgt fort: "Die 
enge Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern, 
Beauftragten der Kammern und internationalen 
Vereinen ist der bestimmender Faktor an dem Erfolg 
unserer Unternehmungen. Aus diesem Grund laden 
wir Fachleute und Institute mit Erfahrungen in diesem 
Bereich ein, um wichtige Fragen zu diskutieren und um 

Lösungen mit der Absicht auf das gemeinsame Leben 
und Zusammenarbeit herauszuarbeiten."

Was sind die Dienstleistungen der AKNÖ und 
des Vereins Pro International?
• Vermittlung der Angebote von AKNÖ und den Kammern
• Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessensgruppen, 
Bildung von Arbeitnehmervertretern mit Migrations-
hintergrund fördern und damit die Integration der 
Arbeitnehmer an ihrem Arbeitsplatz gewährleisten
• Ergänzende und Verstärkende Bildungs- und Sprachkurse 
in Bezug auf Frauen mit Migrationshintergrund fördern
• Arbeitern mit Migrationshintergrund in Niederösterreich 
Dolmetscher in ihrer eigenen Muttersprache zur Verfügung 
stellen

Die Angebote der AKNÖ und dem Verein Pro 
International analysieren
• Als Beispiel an die angebotenen Dienstleistungen ist 
herbeizuführen, dass AK Wien jedes Jahr am beginn 
des Jahres die Migranten-Medien einladet, um über die 
Arbeitnehmerveranlagung zu informieren. Leider 
diskriminiert AKNÖ in diesem Bereich oder ähnlichen 
Veranstaltungen, welche türkischstämmige  Presse 
(Türkischstämmige Medien) informieren. Als Beispiel kann 
man angeben, dass AKNÖ jedes Jahr ein bestimmtes 
Budget für die regionale Presse zur Verfügung stellt. Aber 
seit 2 Jahren gab es seitens der AKNÖ keine Kommunikation 
bzw. Tätigkeit um ein Budget für die sich in Österreich 
befindende türkischstämmige Presse zu organisieren.
• Wir haben, können keine Informationen über Schulungen
der türkischstämmigen Arbeitnehmervertreter am 
Arbeitsmarkt, organisiert durch AKNÖ und Verein Pro 
International, erhalten. Diese Details erwerben wir nur 
durch unsere Gespräche mit den türkischstämmigen 
Arbeitnehmervertretern.
• Wir wissen, dass der Verein Pro International mit anderen 
Betrieben zusammen arbeiten wird. Im Bereich der 
Sprachkurse können wir die Zusammenarbeit zwischen BFI 
(Berufsförderungsinstitut) und das Land Niederösterreich als 
Beispiel nennen. Wir haben keinen Zugriff auf Informationen, 
darüber mit welchen Vereinen/ Unternehmen bezüglich 
Sprachkurse und Veranstaltungen zur verstärkenden/
ergänzenden sozialen Schulungen zusammen gearbeitet 
wird. In dieser Hinsicht zeigt AKNÖ keine Transparenz.
• Wir wissen, dass das Dolmetscher Angebot statt der 
Beratung auf eigener muttersprache eingesetzt werden 

Was will AKNÖ für die 
Arbeitsmigranten unternehmen?



deneyim sahibi uzmanları ve kurumları, önemli sorunları 
tartışmak, ortak yaşam ve ortak çalışma gayesiyle çözümler 
ortaya koymak için, aramıza katılmaya davet ediyoruz.” 
diyerek devam etti.

AKNÖ ve Pro International Derneğinin hizmetleri nedir?
• AKNÖ ve sendikalarca sunulan hizmetlere aracılık etmek
• Farklı ilgi grupları ile birlikte çalışarak, göçmen işçi 
temsilcilerinin eğitimini teşvik etmek ve bununla birlikte 
çalışanların işyerlerindeki entegrasyonlarını sağlamak
• Göçmen çalışanlara (Yetişkin, Genç ve Kadınlara) 
yönelik gelişim/tamamlayıcı eğitim ve dil kurslarını desteklemek
• Aşağı Avusturya’daki göçmen çalışanlara ana 
dillerinde tercümanlık hizmeti vermek

AKNÖ ve Pro International Derneğinin
hizmetleri hakkında analiz? 
• Sunulan hizmetlere örnek olarak, AK Wien (Viyana İşçi 
Sendikası), yıllık vergi iadesi hakkında göçmen basın ile her 
sene başında bilgilendirme içerikli çalışmalarda bulunuyor. 
Maalesef bu ve benzeri göçmen basınını (Türk kökenli basın) 
bilgilendirme içerikli faaliyetlerde AKNÖ ayrımcılık yapma 
durumunda kalıyor. Örnek olarak AKNÖ, Aşağı Avusturya 
yerel basınına senelik belirli bütçe ayırıyor. Fakat AKNÖ, 
son 2 senedir Avusturya’daki Türk kökenli basına bütçe 
ayırmamak için iletişim ve çalışma içerisine girmemiştir.
• Pro International derneği ve AKNÖ, iş dünyasındaki 
Türk kökenli işçi temsilcilerinin son 2 senedir eğitimi ile 
ilgili faaliyetlerde bulunduğuna dair bilgilere ulaşamıyoruz. 
Bu detayı, Türk kökenli işçi temsilcileriyle yaptığımız 
görüşmeler ile edinebiliyoruz. 
• Pro International derneğinin birçok alanda diğer 
işletmelerle birlikte çalışacağını biliyoruz. Dil kursu 
konusunda BFI (Berufsförderungsinstitut - Mesleki Destek 
Enstitüsü) Aşağı Avusturya ile olan işbirliğini örnek 
gösterebiliriz. Dil kursları ve gelişim/tamamlayıcı sosyal 
eğitimlerle ilgili olarak düzenlenen etkinliklerin hangi 
dernek/işletme ile gerçekleştiği hakkında bilgilere 

Dergimizin bu sayısında Aşağı Avusturya İşçi Sendikasının 
göçmenler ile alakalı çalışmaları ve "Pro International" 
derneğinin faaliyetleri üzerine analiz yapacağız. Öncelikle 
söylemek gerekir ki  "Pro International" derneğinin odak 
noktaları ve görev alanları açısından net bir bilgi elde edemedik.

Bir yıl önce Aşağı Avusturya İşçi Sendikası, Avusturyadaki
göçmen basın temsilcileriyle "Pro International"
derneği hakkında bir toplantı düzenledi. Aşağı Avusturya 
İşçi Sendikası başkanı Markus Wieser; “Göçmen
işçi temsilcileri ve göçmen dernekleri ile Aşağı Avusturya
İşçi Sendikası ve diğer sendikalar arasındaki ilişkiyi 
güçlendirmek, AK üyelerinin iş dünyasına daha iyi 
entegrasyonunu sağlayacak yeni yaklaşımlar geliştirmek 
ve ortak politikaları, araçları ve tedbirleri ortaya koymak 
için, kurum içi ya da kurumlar arası işçi temsilcileri ve 
bu alanda deneyim sahibi örgütler/dernekler/uzmanlar 
arasında bir ağ oluşturmayı hedefleyen “İş & Entegrasyon” 
forumunu etkinleştirmek için “Pro International” derneği 
ile birlikte çalıştıklarını belirtti.” (Pro International Derneği 
AKNÖ'ye ait bir kurumdur.) 

Pro International derneği’nin genel yaklaşımı, Aşağı 
Avusturya’nın beş bölgesinde göçmen dernekler ile 
göçmen işçi temsilcilerini buluşturan bir ağ oluşturmak.

Pro International Derneğinin amaçları nedir?
Pro International derneği, Aşağı Avusturya İşçi Sendikasının 
(AKNÖ) göçmen üyelerini, yenilikçi girişimlerle iş yaşamına 
kazandırmayı amaçlıyor. Bu amaca yönelik olarak Pro 
International derneği,  kendi sunduğu hizmetlerin yanı sıra, 
iş ortakları tarafından sunulan fırsatların da ilgililerine
ulaştırılmasına aracılık ediyor. (Aşağı Avusturya İşçi 
Sendikası (AKNÖ), Aşağı Avusturya Sendikalar Birliği 
(ÖGB), iş kolu sendikaları vb.)
Markus Wieser sözlerine; “İşçi temsilcileri, sendika görevlileri
ve uluslararası dernekler ile yakın işbirliği, eylemlerimizin 
başarısı için belirleyici bir faktör.  Bu nedenle; bu alanda 
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AKNÖ Yabancı kökenli çalışanlar 
için ne yapmak istiyor?

soll. Allerdings beobachten wir, dass in den letzten 2 
Jahren in Niederösterreich lebenden Arbeitnehmern mit 
Migrationshintergrund der türkische Dolmetscher-Dienst 
keine Effektivität gezeigt hat. Kurz gesagt, wie kann ein 
Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund, der kein 
Deutsch spricht, von den AKNÖ Standorten bei 
seinen Probleme unterstützt werden? Wir können diese 
Herausforderung für die Betroffenen durch unsere 
Gespräche mit den Arbeitnehmern und den jeweiligen 
Vereinsvorsitzenden feststellen.

Wir haben an die auf der nächsten Seite angeführten 
Zuständigen der Organisation von uns vorbereitete 
Fragen weitergeleitet, um die türkischstämmigen 
Arbeitnehmer zu informieren, konnten jedoch keine 
ausreichende Antwort erhalten. Warum lässt die  
Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) und der Verein
Pro International die Fragen der Arbeitnehmer die 
durch den Arbeitnehmer finanzierte Kammerumlagen 
offen?
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 Jetzt bewerben:

işçilerin kendileriyle ve dernek Başkanlarıyla yaptığımız 
görüşmeler sonucunda tespit etmekteyiz.

Bu oluşumla ilgili olan aşağıdaki kişilere Türk kökenli 
çalışanları bilgilendirmek için hazırladığımız soruları ilettik 
ancak yeterli cevapları alamadık. İşçi maaşlarından yapılan 
kesintilerle kurulan Aşağı Avusturya İşçi Sendikası (AKNÖ) 
ve Pro International Derneği neden işçilerin sorularını 
cevapsız bırakıyor?

• Kabakçı Mehmet - Gewählter Arbeitnehmervertreter der AKNÖ (seçilmiş işçi temsilcisi)
• Çiçek Ali - Mitglied des Vereins Pro International & gewählter Arbeitnehmervertreter der AKNÖ 
(Pro International üyesi & AKNÖ seçilmiş işçi temsilcisi )
• Tohumcu Can - Integrationskommissionsmitglied der AKNÖ & gewählter Arbeitnehmervertreter 
der AKNÖ (AKNÖ entegrasyon komisyon üyesi & AKNÖ seçilmiş işçi temsilcisi)

• Alic Şenol - 
Mitglied des Vereins 
Pro International 
(Pro International üyesi)

ulaşamıyoruz. Bu konuda AKNÖ bir şeffaflık göstermemekte.
• Tercümanlık hizmetinin ana dilde danışmanlık yerine 
kurulduğu biliyoruz. Lakin son 2 senedir Aşağı Avusturya’daki 
yabancı kökenli göçmen çalışanlara verilen Türkçe
tercümanlık hizmetinin bir verimlilik içerisinde devam
etmediğini gözlemliyoruz. Kısacası, Almanca bilmeyen
göçmen bir çalışan nasıl AKNÖ ilçe ofislerinden
sorunlarıyla ilgili destek talep edebilir ki? Birçok Türk kökenli 
işçinin ana dilde destek konusunda yaşadığı bu sorunu,

• Akyildiz Ali - 
Vorsitzender der 

Integrations-
kommission & gewählter 
Arbeiternehmervertreter 

 der AKNÖ (AKNÖ 
entegrasyon 

komisyon başkanı & 
AKNÖ seçilmiş işçi 

temsilcisi)

• Markus Mieser - 
Präsident der AKNÖ

(AKNÖ Başkanı)

• Toraman Fatih - 
Integrationskommis-

sionsmitglied der 
AKNÖ & gewählter 

Arbeiternehmervertreter 
 der AKNÖ 

(AKNÖ entegrasyon 
komisyon üyesi & 
AKNÖ seçilmiş işçi 

temsilcisi)

• Stefan Taibl - 
Vorsitzender der 

AUGE 
Arbeitnehmervertretung 

& Integrations-
kommissionsmitglied 

der AKNÖ & 
Generalsekretär des 

Vereins Pro 
International (AUGE 

işçi temsilciliği başkanı 
& AKNÖ entegrasyon 

komisyon üyesi & 
Pro International genel 

sekreteri)

• Savic Cergic-Ranka - 
Vorsitzender des 

Vereins Pro International 
& gewählter 

Arbeiternehmervertreter 
der AKNÖ 

(Pro International 
Başkanı & AKNÖ 

seçilmiş işçi temsilcisi) 



Förderungswürdigkeit - Staatszugehörigkeit

Besteht eine der oben genannten Förderung, 
kann zusätzlich auch um Wohnzuschuss angesucht werden. 

mindestens 5 Jahre
durchgehender Aufenthalt

in Österreich

EWR-BürgerIn
Asylberechtigte

EWR-BürgerIn
Asylberechtigte

EWR-BürgerIn
Asylberechtigte

alle
Aufenthalts-
berechtigten 

alle
Aufenthalts-
berechtigten 

alle
Aufenthalts-
berechtigten 

haus
Eigenheim Neubau - Miete Neubau - Eigentum Sanierung WohnzuschussEigenheimsanierung

Wohnung haus oder Wohnung

Karriere Wohnen

Wohnen
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Das Zuhause ist der Platz, an dem wir uns wohl fühlen, 
an dem wir privat sein können und der unseren ganz 
persönlichen Vorstellungen entsprechen soll. Und 
wer Familie hat, der weiß: ist ein Kind unterwegs 
oder schon da, gewinnt die Frage, wie man wohnt, 
noch einmal an Bedeutung. Niederösterreich weiß, 
wie wichtig ein leistbares, wohnliches, gesundes 
Zuhause für unsere Familien ist und hilft deshalb bei 
der Finanzierung mit der NÖ Wohnbauförderung. 

Eigenheimförderung
Unterstützung beim Bau Ihres neuen Zuhauses bietet 
die Eigenheimförderung. Diese besteht aus einem 
Punktesystem für nachhaltige Bauweise, der Familien-
förderung und dem Bonus Lagequalität. Als Voraussetzung
gilt ein Mindeststandard beim Heizwärmebedarf. Die 
Förderung erfolgt in Form eines Darlehens des Landes 
Niederösterreich mit einer Laufzeit von 27,5 Jahren und 
ist mit 1% jährlich im Nachhinein verzinst.

Punktesystem
Das 100-Punkte-Haus wird auf Basis des Energieausweises
berechnet. Die darin ermittelte Energiekennzahl 
(Heizwärmebedarf) gibt an, wieviel Heizwärme das 
berechnete Gebäude im Jahr unter genormten Bedingungen
am tatsächlichen Standort benötigt. Die Förderung 
erhöht sich durch Punkte für eine nachhaltige Bauweise
-zum Beispiel für die Nutzung von Solarenergie oder
umweltschonende Baustoffe. Maximal können 100
Punkte erzielt werden. Jeder Punkt ist € 300,-
wert. Somit können Fördermittel in der Höhe von 
€ 30.000,- zugesprochen werden.

Familienförderung
Die Familienförderung richtet sich nach der jeweiligen 
Familiensituation. Das bedeutet: Das Wohnbau-
förderungsdarlehen erhöht sich, gestaffelt nach der 
Anzahl der zum Haushalt gehörenden Kinder. 
€ 5.000,- für Jungfamilien 
€ 8.000 - für das erste Kind 
€ 10.000,- für das zweite Kind 
€ 12.000,- ab dem dritten Kind 

Eigenheimsanierung
Aus Alt mach Neu mit der Eigenheimsanierung. 
Diese unterstützt einen vernünftigen Energiehaushalt, 
Aspekte der Nachhaltigkeit und der Gestaltung. Die 
Eigenheimsanierung in Niederösterreich trägt wesentlich 

dazu bei, den Wert ihres Eigenheimes zu sichern. 
Durch eine thermische Sanierung Ihres Gebäudes 
schonen Sie nicht nur ihre Finanzen, sondern auch 
das Klima und steigern nachhaltig die Behaglichkeit 
und Lebensqualität in Ihren eigenen vier Wänden.

Eine Förderung. Mehr Lebensqualität. 
Die Förderung basiert auf einem nicht rückzahlbaren 
Zuschuss zu einem Darlehen. Anhand eines Punktesystems,
das die Verbesserung des Heizwärmebedarfs und die
gesetzten Maßnahmen auf Nachhaltigkeit bewertet, wird
der förderbare Sanierungsbetrag ermittelt. Die aufgrund
der Endabrechnung anerkannten Sanierungskosten
müssen als Darlehen (Ausleihung) mit mindestens zehn 
Jahren Laufzeit bei einem finanzierenden Institut 
aufgenommen werden. Die Förderung besteht aus 
einem jährlichen Zuschuss von 3% des förderbaren 
Sanierungsbetrages über die Dauer von zehn Jahren 
(nicht rückzahlbar). Bei den Sanierungsmaßnahmen ist 
die Berechnung eines energieausweises erforderlich.

Beispiele zur Förderung Ihrer Eigenheimsanierung:
• Verbesserung der Wärmedämmung
z.B. bei Fenstern, Fassade, oberster Geschoßdecke
• Nutzung alternativer Energie
z.B. klimarelevantes Heizsystem, Solar- und Photovoltaikanlage
• Schaffung von bis zu zwei neuen Wohneinheiten in 
bestehenden Gebäuden 
durch Auf-, Zu-, Um- und Einbauten inklusive Sanitär-, Elektro-
installationen und innovativer klimarelevanter Heizung

Wohnungen - Nö Wohnservice
Der einfache Weg zu Ihrer neuen Wohnung.  
Es gibt viele Gründe, sich eine neue Wohnung zu 
suchen. Obwohl das Angebot groß ist, ist die Suche 
nach dem geeigneten Platz zum Leben oft gar nicht so 
leicht. In Niederösterreich ist es einfach, zu finden, was 
man sucht. 

Auf www.noe-wohnservice.at sind nur Wohnungen 
zu finden, deren Bau oder Sanierung aus Mitteln der 
niederösterreichischen Wohnbauförderung gefördert 
wurden. Über die günstigen Quadratmeterpreise bei 
Vermietung oder Verkauf kommt die Förderung direkt 
den BewohnerInnen zu Gute. Durchschnittlich sind um 
die 1.000 Angebote auf der Homepage abrufbar. 

Infos: www.noe-wohnservice.at

NÖ Wohnbauförderung
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Kendi evimiz kendimizi rahat hissettiğimiz, kişiselliğimizi 
yaşayabileceğimiz ve kendi istek ve arzularımıza tekabül 
eden yerdir. Bir ailesi olan her birey bilir ki: bir çocuk yoldaysa 
veya dünyaya gelmişse, nasıl ikamet ettiğimiz sorusu bir 
kez daha önem kazanır. Aşağı Avusturya uygun fiyatlı, 
oturulabilir, sağlıklı bir evin ailelerimiz için ne kadar önemli 
olduğunu biliyor ve bu sebepten dolayı Aşağı Avusturya 
konut teşviki ile ev finansmanında yardımcı oluyor. 

Ev teşviki 
Yeni bir evin inşasına ev teşviki destek oluyor. Bu teşvik 
sürdürülebilir yapı tarzı için bir puanlama sisteminden, 
aile desteğinden ve konum kalitesi ikramiyesinden 
oluşuyor. Isı ihtiyacında asgari standart bir önkoşul 
olarak geçerlidir. Bu teşvik Aşağı Avusturya eyaletinin 
kredisi şeklinde 27,5 yıl vadeyle gerçekleşir ve yıllık 
%1 oranda sonradan faizlenir. 

Puan sistemi 
100-puanlık ev enerji belgesi baz alınarak hesaplanır. 
Bundan elde edilen enerji kod numarası (Isı ihtiyacı) 
hesaplanan binanın yılda standart şartlara göre fiilen 
bulunduğu yerde ne kadar ısıya ihtiyacı olduğunu 
gösterir. Teşvik miktarı sürdürülebilir yapı tarzı için verilen 
puanlarla yükselir. Örneğin güneş enerjisi veya doğayı 
koruyan yapı maddelerinin kullanımı için. En fazla 100 
puana erişilebilir. Her puan 300 € değerindedir. Böylece 
30.000 € değerinde teşvik yardımı tanınabilir. 

Aile teşviki 
Aile teşviki ilgili aile durumuna göre uyarlanır. Bu şu anlama
gelir; Konut teşviki kredisi kademeli olarak evde yaşayan 
çocuk sayına göre yükseliyor: 
5.000 € genç aileler için 
8.000€ ilk çocuk için 
10.000€ iki çocuk için 
12.000 € üçüncü çocuktan itibaren 

Ev tadilatı
Ev tadilatı ile eskiden yeni yap. Bu makul enerji bütçesini,
sürdürülebilirliğinin ve tasarımın yönlerini destekliyor. 
Aşağı Avusturya'da ev tadilatı evin değerinin 
korunmasında başlıca katkıda bulunuyor. Binanızın bir 
termik tadilatı ile yalnız maddiyatını değil, aynı zamanda 
iklimi de koruyor ve kendi dört duvarınızın rahatını ve 
yaşam kalitesini uzun süre etkili olarak yükseltirsiniz. 

Bir teşvik. Daha fazla yaşam kalitesi. 
Teşvik bir geri ödenemez krediye ek bir ödemeyi baz 
alıyor. Isı ihtiyacını düzeltme oranı ve sürdürülebilirliğin 
önemlerini değerlendiren bir puan sistemi sayesinde 
teşvik edilebilen tadilat miktarı belirlenir. Nihai hesap 
ile tanınan tadilat masrafları bir kredi (borçlanma) olarak 
en az on yıl vadeyle finansman sağlayan bir kuruluştan 

alınmalı. Teşvik desteklenebilir tadilat miktarının %3 
oranında bir yıllık on yıl (geri ödenemeyen) vadeli ek 
ödemeden oluşur. Tadilat önlemlerinde enerji belgesi 
hesaplanması zorunludur.

Ev tadilatınız için teşvik örnekleri: 
• Isı yalıtımı;
örn. camlarda, bina cephesinde, en üst katın tavanda
• Alternatif enerji kullanımı; 
örn. havaya bağlı ısı sistemi, güneş enerjisi kolektörü 
• Mevcut olan binalarda iki yeni daire oluşturulması;
İlave katlar, ek inşaatlar için sıhhi, elektronik tesisat ve 
yenilikçi iklime bağlı kalorifer de dâhil olan donatımlar 
ile değişiklikler 

Konutlar - Aşağı Avusturya İkamet Hizmeti
Yeni evinize giden kolay yol.
Yeni bir ev aramanın birçok sebebi olabilir. Seçeneklerin 
fazla olmasına rağmen, yaşamak için uygun yeri aramak
çoğu zaman o kadarda kolay değildir. Aşağı Avusturya'da 
aradığını bulmak daha kolaydır. 

Online ev piyasası olan Aşağı Avusturya ikamet hizmeti 
bir tıkta boş olan ve teşvik edilen evleri konumuna, 
maliyetine, büyüklüğüne ve donanımına göre sıralayarak 
gösteriyor. www.noe-wohnservice.at üzerinden ev 
arayabilirsiniz, favorilerinizi kaydedilir ve direkt seçtiğiniz 
objeye başvurabilirsiniz. Bütün kamuya hizmet eden 
yapı dernekleri www.noe.wohnservice.at internet 
sayfasına Aşağı Avusturya'daki boş - yeni yapılan - 
objeleri tanıtıyor. Açıkça ve hızlıca herkes teşvik edilen 
evlerin güncel fırsatlarını kavrayabilir ve hedefli arayabilir. 
Her kim bir şey bulursa, direkt online veya telefonla 
inşaat sahibiyle iletişime geçebilir. 

www.noe-wohnservice.at üzerinde sadece yapısı veya 
tadilatı Aşağı Avusturya’da ev teşviki ile teşvik edilen 
evler bulunabilir. Kiralama veya satışta uygun fiyatlı metre
kare fiyatlarına sunulan destek direkt ikamet edenin 
yararına oluyor. Sayfada ortalamada yaklaşık 1.000 öneri 
talep edilebilir. 

Bilgiler
İnşa ve ikamet etmek hakkındaki bütün konular 
için güncel bilgilere Aşağı Avusturya konut-çağrı 
merkezinden 02742/22133 numarası üzerinden veya 
internette www.noe.gv.at üzerinden erişebilirsiniz. Bu 
sayfada güvenli ikamet etme, kalorifer değişimini, "genç 
yaşam", "bakıcı yönetiminde oturmak" ve "uygun 
fiyatlı yaşamak" gibi önemli diğer destek olanaklarını 
bulabilirsiniz. 
Aşağı Avusturya konutları çağrı merkezine Pazartesi- 
Perşembe 08.00 - 16.00 ve Cuma 08.00 - 14.00 saatleri 
arası 02742/22133 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Teşvike değerlilik - Uyruk

Yukarıda belirtilen teşviklerden birine hak kazanılırsa, 
ek olarak ikamet katkısına başvurulabilir.

Avusturya'da
en az 5 yıl

daimi oturum

AEA - Vatandaşları
İltica başvurusu 

kabul edilmiş kişiler

AEA-
Vatandaşları

İltica başvurusu 
kabul edilenler

AEA-
Vatandaşları

İltica başvurusu 
kabul edilenler

herkes
Oturma hakkına 

sahip olanlar 

herkes
Oturma hakkına 

sahip olanlar 

herkes
Oturma hakkına 

sahip olanlar 

Ev
Müstakil ev Yeni yapı - Kira Yeni Yapı - Mülkiyet Tadilat İkamet katkısıMüstakil ev tadilatı

Daire Ev veya Daire

Aşağı Avusturya Konut Teşviki 
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ASFINAG
Ihr verlässlicher Partner für 2.200 Kilometer 
Autobahnen und Schnellstraßen.
 
Die ASFINAG ist Ihr verlässlicher Infrastruktur-
Partner – zuständig für Planung, Finanzierung, 
Ausbau, Erhaltung, Betrieb und Bemautung 
des österreichischen Autobahnen- und 
Schnellstraßennetzes. 

Die ASFINAG finanziert sich im Wesentlichen 
aus den Mauteinnahmen der Kundinnen und 
Kunden. Es gibt also keine Zuschüsse aus 
dem Staatsbudget.  Al le Mauteinnahmen 
gehen direkt wieder in den Betrieb und Bau 
des Streckennetzes. 

Die ASFINAG investiert jeden zweiten Euro in 
mehr Verkehrssicherheit. Dabei handelt die 
ASFINAG wirtschaftlich verantwortungsvoll: 
eine modern und nachhaltig ausgebaute 
Infrastruktur ist  entscheidend für die 
Mobilitätsbedürfnisse jedes Einzelnen und 
für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts 
Österreich. 
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ASFINAG
Sizin, 2.200 kilometre otoyol ve çift yönlü 
kara yollarında güvenilir ortağınız.

ASFINAG sizin güvenilir bir altyapı ortağınızdır. 
Sorumlulukları, Avusturya otoyol ve kara yollarını 
planlama, finanse etme, geliştirme, koruma, 
işletme ve ücretlendirmedir. 

ASFINAG'ın asıl gelir kaynağı müşterilerin 
ödediği harç tahsilatından oluşur. Yani devlet 
bütçesinden herhangi bir ek ödeme almamaktadır. 
Tahsil edilen toplam harç bedelleri tekrardan 
direkt toplu ulaşım şebekesinin işletmesine ve 
inşaatına yatırılır. 

ASFINAG her ikinci Euro'sunu daha fazla trafik 
güvenliği için harcıyor. Bu konuda ASFINAG 
taşıdığı ekonomik sorumluluğun bilincinde 
hareket ediyor: modern ve sürdürülebilir 
donanıma sahip bir altyapı kişilerin hareketlilik 
ihtiyaçları ve Avusturya ekonomik yerleşkesinin 
güçlendirilmesi için büyük önem arz ediyor.

Quelle: www.asfinag.at
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Der Q5 des Modelljahres 2017    Ab € 41.850,-

Überlassen Sie nichts dem Zufall. Ganz gleich, ob es um 
Komfort, Stil oder Dynamik geht: Der Audi Q5 überzeugt 
vom ersten Moment an. So ausdrucksstark ist sein 
Auftritt, so kraftvoll sein Antrieb, so wegweisend seine 
Technologien. Und so vielfältig Ihre Möglichkeiten. Jeden 
Tag aufs Neue - mit dem Audi Q5.

Starkes Quintett: die TDI- und TFSI-Aggregat
Der neue Audi Q5 startet in Österreich mit vier starken 
und effizienten Motoren, drei TDI und einem TFSI. Sie 
haben bis zu 20 kW (27 PS) Leistung zugelegt, der 
Kraftstoffverbrauch ist jedoch deutlich zurückgegangen. 
Besonders die 2.0 TDI Motoren im neuen Q5 mit 110 kW 
(150 PS), 120 kW (163 PS) und 140 kW (190 PS) sind 
hocheffizient. Die beiden Top-Motorisierungen vereinen 
satte Power mit Effizienz. Der weiterentwickelte 2.0 TFSI 
gibt 185 kW (252 PS) ab, begnügt sich jedoch auf 100 
Kilometer mit 6,8 Liter Benzin, ein CO2-Äquivalent 
von 154 Gramm pro Kilometer. Der ebenfalls stark 
überarbeitete 3.0 TDI bringt es auf 210 kW (286 PS) und 
620 Nm Drehmoment. Dieses Aggregat wird im Frühjahr 
2017 einsetzen.

Jedes Detail des Audi Q5 ist vom charakteristischen 
Q-Design geprägt und verkörpert Dynamik und 
Souveränität. Wie die markante Motorhaube 
oder die flach abfallende Dachlinie, die auf die 
Schulter aufgesetzten Außenspiegel und die schmale 
Fensterlinie.

Der neue Audi Q5
Bereit für den Moment
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Der Golf des Modelljahres 2017    Ab € 19.590,-

Bereit für das, was kommt.
Der neue Golf steht in den Startlöchern: sportlicher, 
dynamischer und markanter denn je. Dabei sorgen eine 
Reihe modernster Infotainment- und Assistenzsysteme 
dafür, dass Sie für das gerüstet sind, was der Alltag heute 
und in Zukunft bringen mag.

Sieben Golf Derivate auf einen Streich:
Die neue Golf Limousine. Bereit für große Gesten.
Der neue e-Golf. Bereit für mehr Reichweite.
Der neue Golf GTD. Bereit für schnellere Starts.
Der neue Golf GTE. Bereit für den Extra-Schub.
Der neue Golf GTI. Bereit, schnell voranzukommen.
Der neue Golf Variant. Bereit für jede Menge Platz.
Der neue Golf Alltrack. Bereit für ungewöhnliche Wege.

Wichtige Details der einzelnen
Ausstattungsversionen im Überblick
Golf Trendline: Zweitürer, Viertürer und Variant als TSI (ab 63 
kW / 85 PS), TDI (ab 66 kW / 90 PS) und TGI (81 kW / 110 PS)
Golf Comfortline: Zweitürer, Viertürer und Variant als TSI (ab 63 
kW / 85 PS), TDI (ab 66 kW / 90 PS) und TGI (81 kW / 110 PS)
Golf Highline: Zweitürer, Viertürer und Variant als TSI (81 
kW / 110 PS) und TDI (ab 85 kW / 115 PS)
Golf GTD: Zweitürer, Viertürer und Variant als TDI (mit 135 
kW / 184 PS)
Golf GTI: Zweitürer und Viertürer als TSI (169 kW / 230 PS)
Golf Alltrack: Variant als TSI (132 kW / 180 PS) und TDI 
(ab 110 kW / 150 PS)

Der neue Golf ist da
Wir bringen die Zukunft in Serie
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Energie/Umwelt
Die E-Control und der 

österreichische Energiemarkt
In den ersten europäischen Ländern kam sie Anfang der 
90er Jahre, in Österreich in den Jahren 2001 und 2002: 
die Liberalisierung der Märkte der leitungsgebundenen 
energien elektrizität und erdgas. 

Doch damit sich der Wettbewerb entwickeln kann, sind 
klare Spielregeln für alle Marktteilnehmer erforderlich. In 
Österreich ist die Energie-Control Austria als Regulierungs-
behörde für das Erstellen dieser Regelungen und die 
Überwachung deren Einhaltung verantwortlich. E-Control 
hat ihre Tätigkeit am 1. März 2001 aufgenommen.

Aufgabe des Regulators ist es, den Wettbewerb zu stärken 
und sicherzustellen, dass dieser unter Berücksichtigung 
der Vorgaben der Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit 
funktionieren kann. Um im Interesse aller marktteilnehmer 
handeln zu können, muss der Regulator politisch und 
finanziell unabhängig sein.

Die E-Control erfüllt Aufgaben, entsprechend den Vorgaben aus:
1. elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010
2. Gaswirtschaftsgesetz 2011
3. Energie-Control-Gesetz
4. Ökostromgesetz
5. Verrechnungsstellengesetz  

Die Aufgaben der E-Control sind:
• Rahmenbedingungen festlegen:
o Marktregeln für den Wettbewerb aufstellen
o netztarife regulieren
• Marktaufsicht ausüben:
o Wettbewerbsverstöße aufzeigen und abstellen
o Entwicklung des Marktes verfolgen und analysieren

Die Regulierung hat zwei Komponenten: die ex-ante 
Regulierung, bei der vorher die Rahmenbedingungen, 
die Regeln, unter denen der Wettbewerb stattfinden 
soll, festgelegt werden. Darunter fällt die Aufgabe der 
netztarifregulierung und der erstellung der marktregeln 
in Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmern.

Wenn gegen diese Regeln oder allgemeine Wettbewerbs-
regeln verstoßen wird, können die Regulierungsbehörden
auch ex-post regulierend eingreifen, Wettbewerbsverstöße
aufzeigen und abstellen. Dies geschieht in enger 
Zusammenarbeit mit der Bundeswettbewerbsbehörde 
und dem Bundeskartellanwalt. Ein wesentlicher Punkt 
dabei ist die Marktaufsicht. Mit dem Instrument des Markt 
Monitorings können Entwicklungen am Markt verfolgt und 
analysiert werden.

Schlichtung von Streitigkeiten:
Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte 
kann jede Partei, einschließlich Netzbenutzer, Lieferanten, 
Netzbetreiber, sonstige Energieunternehmen oder 

Interessenvertretungen Streit- oder Beschwerdefälle, 
insbesondere betreffend Schlichtung von Streitigkeiten 
zwischen Netzbetreibern und Marktteilnehmern, von 
Streitigkeiten aus der Abrechnung von Ausgleichsenergie, 
von Streitigkeiten aus der Abrechnung von Elektrizitäts- 
und Erdgaslieferungen sowie von Systemnutzungsentgelten, 
der E-Control vorlegen. 

Die E-Control hat sich zu bemühen, innerhalb einer Frist von 
sechs Wochen eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. 
In Streitschlichtungsfällen, die Verbraucher im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes betrifft, ist die Bundesarbeits-
kammer seitens der E-Control verpflichtend mit einzubinden. 
Die Elektrizitäts- und Erdgasunternehmen sind verpflichtet, 
an einem solchen verfahren mitzuwirken und alle zur Beur-
teilung der Sachlage erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Die E-Control kann dem Schlichtungsverfahren von den 
Parteien unabhängige Sachverständige beiziehen. Sie 
kann diese ihrem Personalstand entnehmen.

Wird die E-Control als Schlichtungsstelle angerufen, so 
wird ab diesem Zeitpunkt die Fälligkeit des in Rechnung 
gestellten Betrages bis zur Streitbeilegung aufgeschoben. 
Unabhängig davon kann aber ein Betrag, der dem Durch-
schnitt der letzten drei Rechnungsbeträge entspricht, 
auch sofort fällig gestellt werden. Zuviel eingehobene 
Beträge sind samt den gesetzlichen Zinsen ab Inkassotag zu 
erstatten. Die E-Control hat über die anhängig gemachten 
Schlichtungsfälle jährlich einen Bericht zu erstellen, der 
dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und 
Jugend und dem Bundesministerium für Justiz zuzuleiten ist.
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Energie/Umwelt  E-Kontrol ve 
Avusturya Enerji Piyasası 

İlk olarak Avrupa ülkelerine 90'li yılların başında geldi, 
Avusturya'ya 2001'de ve 2002'de. 

Boru hattı vasıtasıyla iletilen enerjileri olan elektrik ve 
doğalgaz piyasasının serbestleşmesi için rekabetin 
geliştirilmesi ve tüm piyasa katılımcılarını bağlayan belirli 
oyun kurallarına ihtiyaç var. 
Avusturya'da Energie - Control Austria düzenleme 
kurumu olarak bu tür kuralların oluşturma ve bunların 
uygulanmasını denetleme sorumluluğu taşıyor. E-Kontrol 
görevini 1 Mart 2001'de üstlendi. 

Düzenleyicinin görevi rekabeti güçlendirmek ve onun 
tedarik teminatının ve sürdürülebilirliğin direktiflerini 
göz önünde bulundurarak görevini gerçekleştirmesini 
güvence altına almaktır. Bütün piyasa katılımcılarının 
menfaatine göre hareket etmek için düzenleyici siyasi ve 
maddi yönden bağımsız olmak zorundadır. 

E-Kontrol görevlerini talimatlara uygun şekilde tamamlar: 
1. Elektrik ekonomisi ve organizasyonu yasası 2010 
2. Gaz ekonomisi yasası 2011 
3. Enerji Kontrol yasası 
4. Yenilenebilir enerji yasası 
5. Hesap daire yasası 

E-Kontrol 'ün görevleri şunlardır: 
• Genel şartları belirlemek:
o Piyasa rekabet kurallarını oluşturmak 
o Şebeke fiyat listesini düzenlemek 
• Piyasayı denetlemek:
o Rekabet ihlalini belirlemek ve durdurmak 
o Piyasa gelişimini takip etmek ve analiz etmek 

Düzenlemenin iki unsuru mevcuttur: önceden düzenleme 
(ex-ante) : burada rekabeti düzenleyecek genel şartlar 
önceden belirleniyor. Şebeke fiyat düzenlemesi ve piyasa 
katılımcılarıyla birlikte piyasa kurallarının oluşturulması da 
buna dâhildir. 

Eğer ki bu kuralları veya genel rekabet kuralları ihlal 
edilirse, düzenleyici kurum sonradan (ex-post) rekabet 
ihlallerini gösterme ve kesme amaçlı düzenleme 
önlemleri alabilir. Bu federal rekabet kurumu ve federal 
kartel avukatı ile yakın işbirliği sayesinde gerçekleşiyor. 
Burada en önemli noktalardan biride piyasa denetimidir. 
Piyasa takibi aracı ile piyasadaki gelişimler gözlemlenebilir 
ve analiz edilebilir. 

Tartışmalarda arabuluculuk:
Yetkili adliye mahkemelerini zarara uğratmadan taraf olan 
herkes, ağ kullanıcıları, tedarikçiler, ağ operatörleri, diğer 
Enerji şirketleri veya anlaşmazlık yahut şikâyet davaları 
çıkar birlikleri de buna dâhildir. Özellikle ağ operatörleri 
ile piyasa katılımcıları arasındaki anlaşmazlıklarda, takas 
enerjisi hesabı ile alakalı anlaşmazlıklarda, elektrik ve 
doğalgaz tedariki faturasında oluşan anlaşmazlıklarda 
ve aynı zamanda sistem kullanım ücretlendirmesi 
konularında arabuluculuğunu E-Kontrol'e ibraz edebilirler.
 
E-Kontrol altı haftalık bir mühlet içerisinde anlaşmalı bir 
çözüme sebebiyet verme çabasını göstermek zorundadır. 
Tüketicileri tüketici koruma yasası kapsamında ilgilendiren 
anlaşmazlık arabuluculuğunda federal işçi sendikası 
E-Kontrol tarafından mecburen katılmak zorundadır. 
Elektrik ve Doğalgaz şirketleri böyle bir duruşmaya katılmak 
ve durumun değerlendirmesi için gerekli olan bilgileri 
vermek zorundadırlar. E-Kontrol tarafların arabuluculuk 
davalarında bağımsız bilirkişilere başvurabilir. Bunları da 
personelinden de temin edebilir. 

E-Kontrol arabuluculuk hizmeti için aranırsa, o tarihten itibaren 
faturalandırılan miktarın vadesi uzlaşmaya kadar ertelenir.
Ama bundan bağımsız olarak son üç fatura ücretinin 
ortalamasına tekabül eden miktar anında ivedilik de 
kazanabilir. Fazlaca alınan miktarlar tahsil gününden itibaren 
kanunen öngörülen faizle birlikte iade edilmelidir. E-Kontrol 
açılmış arabuluculuk davalarını yıllık bir rapor halinde 
düzenlemesi ve bunu federal ekonomi, aile ve gençlik 
bakanlığına ve Adalet bakanlığına ulaştırması gerekiyor. 

Konularla alakalı daha fazla bilgi için:
Mehr Infos zu den Themen:

Energie-Control Austria Rudolfsplatz 13a A-1010 Wien
Tel: +43 1 24724-0 Fax: +43 1 24724-900 
E-Mail: office@e-control.at

www.e-control.at
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Bundesministerin Sabine Oberhauser ist am 23. Februar 
2017 nach einem tapferen Kampf ihrem Krebsleiden 
erlegen. Wir trauern um eine beeindruckende Politikerin, 
eine wunderbare Chefin und einen liebenswerten 
Menschen. Sie hinterlässt einen Mann, zwei Töchter 
und einen enkel.
Dr.in Sabine Oberhauser wurde am 30. August 1963 
in Wien geboren. 1997 absolvierte sie die Ausbildung 
zur Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde und 
zur Allgemeinmedizinerin. Zusätzlich schloss sie eine 
Ausbildung zur akademischen Krankenhausmanagerin 
sowie eine Ausbildung zum Master of Advanced 
Studies (MAS) ab. 1998 bis 2010 war Sabine 
Oberhauser Personalvertreterin in der Gewerkschaft 
der Gemeindebediensteten und widmete sich der 
Interessenvertretung der angestellten Ärztinnen und 
Ärzte. 2009 wurde Sabine Oberhauser zur Vizepräsidentin 
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) 
gewählt, 2013 zur Bundesfrauenvorsitzenden 
des ÖGB. 2004 bis 2006 war Sabine 
Oberhauser Vorsitzende des Österreichischen 
Frauenrings. 2006 zog Oberhauser in 
den nationalrat ein und wirkte 
als Gesundheitssprecherin und 
danach als Sozialsprecherin der 
Sozialdemokratischen Parlamentsfraktion. 
Am 1. September 2014 wurde Sabine 
Oberhauser als Gesundheitsministerin 
angelobt. Ab 1. Juli 2016 übernahm 
sie zusätzlich die Frauenagenden und 
war Bundesministerin für Gesundheit 
und Frauen. Offen, entschlossen und 
herzlich war der Arbeitsstil Sabine 
Oberhausers, den ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, Gesprächspartnerinnen 
und partner, Kolleginnen und Kollegen 
geschätzt haben. Sabine Oberhauser war 
dem haus sowohl als erfahrene und stets 
den Konsens suchende Sachpolitikerin 
ein Vorbild als auch als tapfere und 
mutige Kämpferin, die selbst in 
ihren letzten Stunden nie den 
Humor verloren hat. 

Wir vermissen unsere 
Ministerin.

Wir trauern 
um unsere 

Bundesministerin 
Sabine Oberhauser

Federal Devlet Bakanı Sabine Oberhauser 23 Şubat 
2017’de Kanser savaşına karşı sürdürdüğü cesur 
mücadelesinde maalesef yenik düştü. Bu denli 
etkileyici siyasetçi, muhteşem bir patron ve candan 
bir insanın matemini tutuyoruz. O geride kocasını, 
2 kızını ve bir torununu bıraktı. 
Dr. Sabine Oberhauser 30 Ağustos 1963'de Viyana'da 
doğdu. 1997'de çocuk ve genç sağlığı ve pratisyen 
hekimlik ihtisasını tamamladı. Buna ek olarak Hastane 
müdürlüğü eğitimini ve aynı zamanda Master of 
Advanced Studies (MAS) eğitimini de bitirdi. 
1998'den 2010'a kadar Sabine Oberhauser belediye 
çalışanları sendikasında personel temsilciliği yaptı ve 
kendini sözleşmeli doktorlar lobisine adadı. 2009'da 
Sabine Oberhauser Avusturya sendika birliğinde 
(ÖGB) başkan yardımcısı seçildi, 2013'de de ÖGB'nin 
Federal kadınlar başkanı oldu. 2004'den 2006'ya 
kadar Sabine Oberhauser Avusturya Kadınlar birliği 

başkanıydı. 2006'da Oberhauser mecliste görev 
aldı. Sağlık sözcüsü olarak ve daha sonrada 

sosyal demokratlar parti grubunun 
sosyal sözcüsü olarak faaliyet gösterdi. 

1 Eylül 2014'de Sabine Oberhauser 
Sağlık Bakanı olarak atandı. 
1 Temmuz 2016'dan itibaren Kadın 
Hakları görevini de üstlendi ve 
Sağlık ve Kadın Hakları Bakanı oldu. 
Açık sözlü, kararlı ve kalpten 
olan Sabine Oberhauser'in çalışma 
biçimine çalışanları, konuşma ortakları, 

meslektaşları çok değer verirlerdi. 
Sabine Oberhauser bu çatı altında hem 

tecrübeli ve her daim uzlaşmayı arayan 
bir konu siyasetçisi olarak bir örnek, hem 
de son saatlerinde bile mizah anlayışını 

hiç kaybetmeyen cesur ve korkusuz 
bir savaşçıydı. 

Biz bakanımızı 
özlüyoruz. 

Quelle:
www.bmgf.gv.at

Federal Devlet 
Bakanımız 

Sabine Oberhauser'ın 
matemini tutuyoruz
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E-Autos - Ankaufprämie von 4.000 Euro startet!

1 Mart'tan itibaren Çevre Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı  
ve otomobil ithalatçıları 16.000 alternatif tahrik 
sistemine sahip araçların 
satışını destekliyorlar ve 
ilk defa kişisel E-Otomobil 
alanlar için 4.000 Euro'luk 
bir satın alma ikramiyesi 
başlatıyorlar. 01.01.2017 
tarihinden sonra yeni bir 
E-Otomobil satın alan kişiler 
www.umweltfoerderung.at 
üzerinden online olarak bu 
teşviki talep edebilirler. 

Her iki bakanlık ve aynı 
zamanda otomobil itha- 
latçıları toplam olarak 
E-Mobilite paketi çerçevesi 
içerisinde 72 milyon Euro 
sunuyorlar. Bununla 16.000 
elektronik arabanın satışını, 
E-bisiklet ve iş aracının 
tedarikini, özel yükleme istasyonunu elde etmeyi ve 
aynı zamanda umuma mahsus E-Servis istasyonlarının 
geliştirmesini destekliyorlar. Ayrıca E-Otomobillere 
mahsus yeşil yazılı bir plaka da sunulacaktır. 

Ulaştırma Bakanı Jörg Leichtfried: "Bizim satın alma 
ikramiyemizle ilk defa özel bir E- Otomobil tercih 
eden bütün Avusturyalılara bir ikramiye verilmekte. Biz 
bununla birlikte caddelere 16.000'e kadar yeni 
E-Otomobil çıkması için teşvik oluyoruz. Bu daha 
çevreci bir ulaşım için önemli bir adımdır." diye belirtti. 

Çevre bakanı Andrä Rupprechter: "Eğer biz 
E-Mobilite’ye geçişi sağlamak istiyorsak, yasaklar 
yerine teşvikler sunmamız gerekir. 72 milyonluk teşvik 
paketi tam olarak bunun için mevcuttur. Biz bununla 

kendi halkımızı, işletmelerimizi, şehirlerimizi ve 
belediyelerimizi mobilite dönüm noktasında 
destekliyoruz. Bu daha fazla yaşam kalitesi getiriyor, 
ekonomiyi güçlendiriyor ve çevreyi koruyor." 

diye vurguladı. 

elektronik tahrik sisteminde 
veya yakıt hücreli motorlara 
sahip arabalar için özel alıcılar 
ilk defa bir toplamda 4.000 
Euro’luk bir teşvik miktarı 
elde ediyorlar. Hybrid araçlar 
1.500 Euro’luk bir destek 
alıyor, özel E-Mopetler ve 
E-Motosikletler 750 Euro 
alıyorlar. Aynı zamanda 
işletmeler, kurumlar ve 
derneklerin alacağı teşvik de 
geliştiriliyor. 

Bir elektronik otomobil 
alımında 3.000 Euro ve 
Hybridler için de 1.500 Euro 
elde ediliyor. E-Bisiklet 

tedarik etmede 750 Euro’luk bir teşvik alınabilir, yeni bir 
E-Mopet otomobil için 1.000 alabilir ve 20.000 Euro'ya 
kadar da yeni bir E-küçük otobüs veya E-küçük iş araçları 
için teşvik alabilirsiniz. 

Buna ek olarak her iki bakanlık elektronik mobilite 
paketi çerçevesinde yükleme istasyonlarını 
geliştirilmesini de destekliyor. Umama mahsus 
yükleme altyapısının inşasına 10.000 Euro'ya kadar 
teşvik sunuluyor. Özel sektörde bir "Wallbox" yükleme 
istasyonu veya akıllı yükleme kablolarının alımında 200 
Euro’luk destek veriliyor. 

Hizmet: Sivil şahıslar, işletmeler, belediyeler ve dernekler 
kendi E-Otomobillerinin teşvikini online olarak 
www.umweltfoerderung.at üzerinden talep edebilirler. 

Quelle: www.bmvit.gv.at

E-Otomobiller için 4.000 Euro'luk 
satın alma ikramiyesi başlıyor!



Quelle: www.sozialministerium.at
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Bundesminister Rupprechter: Acht Umweltzeichen 
für Öko-Vorbildbetriebe

4.000'den fazla ürün çevre bilimsel kalite mührünü 
taşıyor. Wels enerji tasarrufu fuarı çerçevesinde Federal Bakan 
Andrä Rupprechter, 8 çevre bilimsel örnek işletmeleri 
ödüllendirdi ve onlara Avusturya eko etiketini takdim etti. 
Rupprechter "Eko-Etiketine sahip işletmeler çevre ve 
iklim korumada öncüdürler. Onlar ekonominin ve ekolojinin 
birbirinden ayrılmadığını ve sürdürülebilirliği ve ekonomik 
başarıyı birleştirdiğini gördüler. Biz bu ödül ile birçok 
işletme angajmanının kanunların direktiflerinden daha 
fazla olduğunu gösteriyoruz." diye anlattı. 

25 yılı aşkın bir süredir Avusturya Eko-Etiketi adeta çevreci 
alışverişin güvenilir bir yön bulma yardımı konumunda. 
Bu mührü sadece katı ekolojik yükümlülükleri yerine 
getiren ürenler ve hizmetler alabilir. 80 ürün grubu Eko-
Etiketi yönergesi sayesinde ekolojik standartlara ulaştı. 
Bu tüketiciler için çok değerli bir yön bulma yardımıdır. 

Rupprechter "Toplamda 977 lisans sahibi mevcuttur. Bu sayı 
dinamik bir gelişimin ve Avusturya Eko-Etiketinin yüksek 

Stöger: Weitere Verbesserungen bei
Rot-Weiß-Rot-Karte 

Ausweitung 12 aydan 24 aya çıkarılması hedeflenerek
ilk göç döneminde gelir ve çalışma şartlarının daha
uzun süreli kontrolünü sağlıyor. 

Yabancı isçi çalıştırma yasasının ve genel sağlık sigortası 
kanununun (ASVG) değişimiyle birlikte hükümet bugün 

oranda benimsendiğinin altını çiziyor. 415 işletme 
yaklaşık 4.295 ürünle yıllık 945 milyon değerinde ciro 
elde etti." diyerek pozitif eğilimi vurguladı. Turizmde 
güncel olarak 367 turizm işletmesi (Kamp alanlarında 
oteller ve korunma barakaları) bu Eko-Etiketine sahipler. 

Kırmızı-Beyaz-Kırmızı kartın 12 aydan 24 aya çıkarılması 
kararını aldı. Sosyal politikalar bakanı Alois Stöger 
"Sürenin iki yıla uzatılması sayesinde bizler ilk göç 
dönemindeki gelir ve çalışma şartlarını daha iyi kontrol 
edebilecek ve bununla birlikte Avusturya'daki gelir ve 
sosyal alanlarındaki fiyat indirimine karşı bir adım daha 
atmış olacağız." diye vurguladı. 

Bu düzenleme geliştirilen kontrol olanaklarının yanı sıra 
üçüncü ülkelerden gelen yeni işletme kuracak olanlara da 
daha iyi bir giriş imkânı ve ayrıca üniversite mezunlarına 
da daha uzun süreli bir ikamet hakkı sunacaktır.  

Üçüncü ülkelerden gelen üniversite mezunlarına kendi 
niteliklerine uygun bir iş bulmak için gelecekte daha 
fazla zaman verilecektir. Stöger " Biz üniversite mezunları 
için ikamet hakkını bir yıl uzatıyoruz ve onlara bununla 
beraber kendilerine uygun bir iş yeri bulmaları için daha 
fazla zaman sunmuş oluyoruz." diye anlattı. 

Karara bağlanan düzenleme bunun dışında bugünün 
üniversite öğrencileri için de bir gelişim içeriyor: 
lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için güvenilir 
istihdam oranı haftalık 20 saat olarak belirlendi. 

Stöger: "Bu düzenlemeyle üniversite öğrencileri için 
şeffaf kurallar belirliyor ve aynı zamanda Kırmızı-Beyaz-
Kırmızı kart alanındaki yönetimini de kolaylaştırıyoruz." 

Federal Bakan Rupprechter: Örnek 
Eko-İşletmelere sekiz Eko-Etiketi

Stöger: Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart 
için daha fazla geliştirme mevcut

Quelle: www.bmlfuw.gv.at



Deutsch üben in den Büchereien Wien

Viyana kütüphanelerinin yeni dil öğrenme fırsatı 
yoğun istekte karşılanıyor.
Suriye asıllı 27 yaşındaki Manal henüz hafif 
kırık Almancasıyla geçen pazar kocası ve küçük 
kızıyla Prater'e gittiğini anlatıyor. Sürekli şüpheli 
bakışlarla dil öğretmenine bakıyor, o da tekrardan 
cesaretlendirici kafa işaretiyle geri dönüş yapıyor. 
Şu anda Viyana kütüphanelerinin üç şubesinde 
haftada bir kez ana dili Almanca olmayan 
insanlar için yabancı dil öğrenimindeki pratik 
konuşma dersi sunuluyor. Kayıt işleminden sonra 
dil öğretmenlerinin yönetimi altında kelime 
hazinesini genişletmek ve aynı zamanda kendi 
gramer bilgisini ve telaffuz çalışmak için on ile on 
beş katılımcı buluşuyorlar. 

Eğitimden sorumlu belediye meclis üyesi Jürgen 
Czernohorszky bu hafta Viyana kütüphanelerinden 
düzenlenen dil pratiği dersini ziyaret etti. Belediye 
meclis üyesi Czernohorszky: "Viyana'da Almanca 
kursu konusunda geniş fırsatlar var, ama çoğu kez 
insanlar pratik eksikliğinden dolayı edindikleri 

dil bilgisini kullanmaya çekiniyorlar. Viyana 
kütüphanelerindeki dil pratiği dersi harika bir 
tamamlayıcı" dedi.
 
Yoğun istek üzerine fırsatların genişletilmesi 
Randevular sürekli dolu ve ziyaretçilerin geri 
dönüşleri hep pozitif oluyor. Serbest ortamda 
Almanca dilini çalışmak çok daha kolay geliyor, 
arkadaşlıklarda oluştu bile: Bosna'dan gelen 
Dzenana ve Selma ders saatinin sonunda 
kütüphanede özel olarak sohbet etmek için 
biraz daha kalıyorlar. Çoğu oranın müdavimi oldu 
bile. Örneğin hemen gelecek sefer için kaydını 
yaptıran Afganistanlı Farid veya Kürt Dilan gibi. 
Bununla birlikte şehir hayatında birlikte yaşamayı 
kolaylaştıran ve zenginleştiren Viyanalılarla birlikte 
ve onların içinde birçok yeni tanışıklıklar oluşuyor. 

Viyana kütüphaneleri yoğun istek üzerine gelecekte 
ana dili Almanca olmayan insanlar için daha fazla 
bu denli dil pratiği dersleri sunacak. Bu buluşmaya 
katılım ücretsizdir.

Quelle: www.wien.gv.at

Viyana kütüphanelerinde 
Almanca öğrenmek 

Quelle: Votava
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Programm des Donaufestivals 2017 unter 
neuer Leitung von Thomas Edlinger präsentiert

28 Nisan'dan 6 Mayıs'a kadar bu yıl 13.sü 
düzenlenecek olan Tuna festivali Krems'de 
yapılacak. Bu yılki programı eyalet başkan yardımcısı 
Mag. Johanna Mikl-Leitner, yeni sanatsal yönetmen 
Thomas Edlinger ve bu yılki performans kayyımı 
kayyumu Kogler Aşağı Avusturya palasının sanat 
odasında sundular. Eyalet başkan yardımcısı Mikl-
Leitner "Tuna festivali yenilenme, bütün dünyaya 
açık olma ve şehir hayatı anlamını taşıyor." dedi.

Eyalet başkan yardımcısı Mikl-Leitner Aşağı 
Avusturya'da son 20 yılda sanat ve kültür 
bölümünün "pek çok geliştiri ldiğini" belirtti. 
Eyalet başkanı Dr. Erwin Pröll bu konuda çok büyük 
bir liderdi. Aşağı Avusturya bir "büyük akseptans 
taşıyan sanat ve kültür eyaleti", her köşede ve 
her şeyin sonunda sanat ve kültür hissedilebilir. 
Mikl-Leitner Aşağı Avusturya'nın "bütün dünyaya 
açıklık ve çeşitlilik" ile öne çıktığını ve "popüler bir 
buluşma noktası" olduğunu ortaya koydu. Kendisi 
bu dalı "başarıyla devam ettirmek" istediğini 
belirtti. Onun için bu "sanatın konuları 
yansıttığından, toplum açısından önemli 
konulara odaklandığı için, sosyal politika konulu 
müzakerelere katılımda motive ettiği için" büyük 
önem taşıyor. Eyalet başkan yardımcısı "Yerleşmiş 
olan Tuna festivali yenilenme, dünyaya açıklık ve 
şehir hayatı anlamını taşıyor" dedi ve festivalin son 
yıllarda çok iyi geliştiğini belirtti. Tuna festivalinin
"göze çarpan bir profilinin" olduğunu ve "tarzları 
aşan bir sanatın festivali" olduğunu söyledi. 

Mikl-Leitner "Avusturya'da ve 
onunda ötesinde alışılmışın 
dışında bir festival" olduğunu 
ve bu yılda birçok farklı 
ülkeden çok sayıda ziyaretçi 
beklediğini belirtti. 

Tuna festivali sayesinde "sanata 
ve kültüre düşük basamaklı 
bir giriş" sağlanıyor. Eyalet 
başkan yardımcısı yeni sanat 
yönetmeni Thomas Edlinger 
ve performans kayyumu 
Bettina Kogler'den bu 
sansasyonel program için 
şöyle teşekkür etti: "Bu diğer
bir çok etkinlikten çekip alınan 
bir festival formatı ve programı 
ile bu yeni dönem için 
Tuna festivaline başarılar 
diliyorum." 

Tuna Festivali 2017!
Yeni sanat yönetmeni Thomas Edlinger: "Tuna 
festivali kendine has bir atmosfer, bir çekim gücü ve 
samimiyet meydana getiriyor" dedi. Her yıl "sistem 
kilitlenmesi ve yeni başlangıç arasında bir paralel 
dünya" oluşturduğunu ve müzik, performans ve 
güzel sanatlar arasına bir titreşim koyduğunu, bir 
kaç şey yenileneceğini ama yine de "tasarımsal 
kişilerin değiştirme programı" olarak tanınabilir 
kalacağını söyledi. Bu yıl ana tema olarak 
Empati kavramı seçildi. Edlinger "Festival "sen 
bana bulaşıyorsun" başlığını taşıyor" dedi ve bu 
dolaysız kavramın festival esnasında bir titreşim 
olarak hissedilebilecek üç farklı okuma şekli 
olduğunu söyledi. Bunların pozitif şekli; coşkunluk 
bulaştırıcısı, Problem taşıyıcı şekli; zehir bulaştırıcısı 
ve Medya teknolojisini açısından; sürekli olarak 
teknolojiye bağlılık olduğunu ifade etti. 

2017 Tuna festivalinin yenilikleri arasında Heidi 
Pretterhofer ve Christian Teckert'in iç mimarlığı ile 
yeni tasarladığı aynı zamanda bar ve etkinlik noktası 
olarak hizmet eden festival merkezide bulunuyor. 
Dominikaner kilisesi ve Stein'in köşesinde bulunan 
galeri de ek olarak sunulan oyun alanlarıdır. Ayrıca 
konuyu derinleştirecek "Theory & Talk" formatları 
da olacaktır. Thomas Edlinger "Bunun yanı sıra 
bir de Stockholm Sendromu diye bir sürpriz 
format sunacağız. Burada kişiler belirli bir saatte 
alınacak ve nelerin yaşanacağını bilmeyecekler." 
diye belirtti. Ayrıca ilk defa bir derinleştirici yazılar 
içeren bir okuyucu ile birl ikte paketlenmiş 
müzisyenlerin yazılarının bulunduğu bir flash bellek 
verilecektir. Edlinger bunun festivale bir devamlılık 
kazandıracağını söyledi.          

Quelle:www.noe.gv.at

Quelle: www.donaufestival.at
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Die Organisation der täglichen Bewegungseinheit

Bohuslav/Schwarz/Heuras: "Aşağı Avusturya başlangıç 
noktasında bulunuyor, ama günlük hareket saati 
ile alakalı cevapsız soruların açığa kavuşturulması 
gerekiyor." 

Spor bakanlığının bilgilendirme etkinliğinde bütün 
cevapların masaya yatırılması gerekiyor, ancak 
ondan sonra Aşağı Avusturya bir sonraki adımları 
hayata geçirebilir. Spordan sorumlu belediye meclisi 
üyesi Dr. Petra Bohuslav, eğitimden sorumlu belediye 
meclis üyesi Mag. Barbara Schwarz ve eyalet eğitim 
müdürlüğü başkanı Mag. Johann Heuras spor bakanlığı 
tarafından St. Pölten'de düzenlenen bilgilendirme 
etkinliğinden günlük hareket ve spor saati hakkındaki 
önce şunları belirttiler: "Aşağı Avusturya okullarda 
günlük hareket saatinin uygulanmasını kutluyor ve 
lakin biz başlangıç noktasında bulunuyoruz. Ama hala 
açıklığa kavuşturulması gereken cevapsız sorular 
mevcut. Daha sonra bunun hayata geçirilmesi için 
gerekli olan diğer adımları atabiliriz." 

Belediye meclisi üyesi Bohuslav: "Spordan sorumlu 
belediye meclisi üyesi olarak çocuklarımızın ve 
gençlerimizin daha fazla hareket halinde olması 
benim için önemli. Bu sebepten dolayı uzun zamandır 
okullarımızda günlük bir hareket saatinin taraftarıyım. 
Daha fazla hareketin öğrencilerin verimliğinin üzerinde 
pozitif bir etki yarattığı konusunda sayısız araştırma 
mevcuttur. Ama planlanan gerçekleştirme için cevapsız 
sorular var. Bunları da umarım yakında cevaplandıracağız. 
Ondan sonra uygulamaya geçmeye devam edebiliriz."

Örneğin antrenörlerin bağlı bulunduğu spor 
federasyonlarının harcadığı masrafların devlet tarafından 

karşılanıp karşılanmayacağı henüz belirlenmiş değil. 
Spordan sorumlu belediye meclis üyesi Bohuslav 
sözlerine şöyle devam etti:"Burada spor  federasyonlarına 
karşı net bir açıklama gelmesi gerekiyor."
 
Aşağı Avusturya'nın eğitimden sorumlu belediye meclis 
üyesi Schwarz şunu ekledi: "Finansmanın yanı sıra 
günlük hareket saatinin okul hayatına nasıl entegre 
olacağı ve pedagoglarla antrenörlerin nasıl bir 
işbirliği içerisinden olacağının ve tahakkuk eden 
masrafların, örneğin okul altyapısının, kimin tarafından 
karşılanacağının da belirlenmesi gerekiyor." Ayrıca 
buna benzer projelerin anaokullarında yürürlükte 
olduğunu da hatırlatıyor. Belediye meclis üyesi 
Schwarz: "Burada spor projeleri yürürlükte ve umarım 
ilerletilecek." 

Eyalet okul müdürlüğü başkanı Johann Heraus günlük 
hareket saatinin organizesi hakkındaki cevapları eksik 
buluyor: "Henüz bu ek olarak sunulan hareket saatinin 
okul yasası ile alakalı durumu belirlenmiş değil. Burada 
söz konusu olan isteğe bağlı bir pratik eğitim mi yoksa 
ek bir ders saati mi? Ayrıca eğitim, öğrenim dairelerinin 
de bu işe katılması ve özellikle müdürlerin ve aynı 
zamanda spor koçlarının pedagoji yüksekokulunda 
finanse edilmesinin düzene koyulması gerekiyor." 

Belediye meclis üyeleri Bohuslav ve Schwarz ayrıca 
eyalet okul müdürlüğü başkanı Heraus bu önemli 
soruların devlet yetkilileri tarafından cevaplandırılmasını 
umut ediyorlar: "Aşağı Avusturya okullarında  
düzenlenecek olan günlük hareket ve spor saati için 
talepler mevcut. Ama bunu yürürlüğe sokmadan 
önce net cevaplara ihtiyacımız var" diye belirttiler. 

Quelle: www.noe.gv.at

Günlük
hareket 
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spor saati 
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mit der „nationalen Strategie zur sozialen Dimension
in der Hochschulbildung“ fördert das Wissenschafts-
ministerium gezielt soziale Durchlässigkeit und 
holt gleichzeitig die besten Studierenden an die 
Universitäten und Fachhochschulen.  „Wir wollen 
die vorhandenen Talente und Potenziale aus allen 
sozialen Schichten bestmöglich ausschöpfen. Dafür 
braucht es auch gezielte Maßnahmen für mehr 
Chancengerechtigkeit“, sagt Wissenschaftsminister 
Reinhold Mitterlehner. Um das Beihilfensystem 
weiter zu verbessern, werden ab dem kommenden 
Wintersemester zu den derzeit 200 millionen euro 
zusätzlich 25 Millionen Euro jährlich investiert. 
Die Qualität und Zugänglichkeit von Informations-

angeboten wird ausgebaut und adaptiert, um 
besonders First Generation Students und 
Studieninteressierte mit migrationshintergrund zu 
unterstützen. Ziel ist die Anzahl der Studienanfänger/
innen mit Migrationshintergrund bis 2025 um ein 
Drittel auf 3.000 zu steigern.
 
Um den Zugang zu finanzieller Unterstützung, zu 
Studien- und Promotionsmöglichkeiten oder 
Zulassungsfristen zusätzlich zu erleichtern, wurde  
„Studiversum- Die Schnittstelle für Studierende“ 
(www.studiversum.at), gegründet.  Dadurch 
werden erstmals alle 15 bisherigen Webseiten zur 
Studieninformationen für (angehende) Studierende 
gebündelt.      

Quelle: www.bmwfw.gv.at

Talente fördern, Potenziale nutzen 

"Yüksek öğrenimdeki sosyal boyut için milli strateji" 
ile Bilim Bakanlığı özellikle sosyal geçirgenliği 
destekliyor ve aynı zamanda üniversitelerin ve yüksek 
okulların en iyi öğrencilerini alıyor. Bilim Bakanı 
Reinhold Mitterlehner: "Biz bütün sosyal katmanlardan
mevcut olan yetenekleri ve potansiyelleri en iyi 
şekilde incelemek istiyoruz. Bunun içinde daha 
fazla fırsatlar eşitliği için özel olanaklara ihtiyaç
duyuluyor." dedi. Yardım sistemini daha da 
geliştirmek için önümüzdeki kış sömestrinden 
itibaren şu anda sunulan 200 milyon Euro'ya ek 
olarak 25 milyon Euro daha yıllık yatırım yapılacak. 
Özellikle ilk jenerasyon üniversite öğrencileri ve 

öğrenci olmaya istekli göçmen kökenli kişileri 
desteklemek için bilgilendirme olanaklarının kaliteleri 
ve ulaşılabilirlikleri geliştirilecek ve uyarlanacak. 
Buradaki hedef 2025'e kadar göçmen kökenli 
üniversite öğrencilerinin sayısını üçte bir'den 3.000'e 
çıkarmaktır. 
Maddi desteklere, öğrenim ve tanıtım imkânlarına 
veya kabul mühletine ulaşımı ayrıca kolaylaştırmak için 
"Studiversum - üniversite öğrencileri için arabirim" 
(www.studiversum.at) kuruldu. Bununla beraber ilk 
defa bütün bu zamana kadar mevcut olan üniversite 
öğrenimi hakkında öğrencileri (veya öğrenci olmak 
isteyenleri) bilgilendiren 15 web sitesi birleştirildi.

 Yetenekleri desteklemek, 
potansiyelleri değerlendirmek

helmut holzingerreinhold mitterlehnerhanappi egger
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In Wien gibt es rund 9.000 Gründungen pro Jahr. Die 
Wirtschaftsagentur Wien bietet individuelle Beratung, 
Coachings und Workshops für Start-ups, Gründerinnen 
und Gründer. Diese Serviceleistungen sind kostenlos 
und mehrsprachig – mittlerweile neben Deutsch in 16 
weiteren Sprachen. Ein besonderes Service gibt es für 
Gründerinnen und Gründer mit Migrationshintergrund. 
In Wien hat sich die Zahl der Selbständigen mit nicht-
österreichischer Staatsbürgerschaft innerhalb der letzten 
30 Jahre mehr als verdreifacht. 2011 waren 26.200 in 
Wien lebende Personen mit Migrationshintergrund 
selbstständig tätig, das sind 37 Prozent der Wiener 
Unternehmen. Diese Zahlen gehen aus der Studie 
„Ethnische Ökonomien“ hervor, 2013 in Auftrag gegeben 
von der Wirtschaftsagentur Wien.

Weitere Informationen unter: www.wirtschaftsagentur.at/
gruenden-und-wachsen/uebersicht/

Persönliche Beratung für künftige Unternehmerinnen
und Unternehmer gibt es auch mehrsprachig:
https : / /wir tschaftsagentur.at/beratungen/
migrant-enterprises-6/  Neben der Beratung bietet 
die Wirtschaftsagentur auch kostenlose Workshops 
auf english, bosanski, hrvatski, srpski, polski, türkçe, 
по-рýсски, slovak, magyar, český, español, български, 
român, français.

Coachings zu den Themen Gründung, Finanzierung 
und Expansion gibt es nicht nur in Deutsch sondern 
auch mehrsprachig.
Beim „Gründungscoaching“ erhalten Gründerinnen 
und Gründer alle wichtigen Infos für den erfolgreichen 
Start erhalten: Passt mein Businessplan? Wie gewinne 
ich Kundinnen und Kunden? Oder welche Unternehmens-
form passt für mein Vorhaben? 

Ergänzend zum Gründungscoaching liefert das 
„Finanzierungscoaching“ Infos rund um das Thema 
Finanzierung und Gründung. 
mit dem „Expansionscoaching“ werden Unternehmen 
bei nationalen und internationalen Wachstumsschritten 
unterstützt. 
Zusätzliches unternehmensrelevantes Know-how liefern 
spezielle Fach-Workshops. Das Themenspektrum reicht 
dabei von Buchhaltung und Steuern bis hin zu Marketing 
und Softskills.

Wirtschaftsagentur Wien
Die Wirtschaftsagentur der Stadt Wien unterstützt seit 
über 30 Jahren aktiv die Entwicklung des Wirtschafts-
standortes als erste Anlaufstelle für nationale und 
internationale Unternehmen und Investoren. Ziel ist 
die Stärkung der Unternehmen in Wien und ihrer 
Innovationskraft. Damit steigert die Wirtschaftsagentur 
Wien die internationale Wettbewerbsfähigkeit des 
Standortes.

Das Leistungsangebot erstreckt sich von der 
kostenlosen Beratung von Wiener Unternehmen, 
Gründerinnen und Investoren über die zielgerichtete 
Vergabe monetärer Förderung, die Bereitstellung und 
Erschließung von geeigneten Grundstücken bis hin 
zum weltweiten Standortmarketing für den Wirtschafts-
standort Wien. Auch die Errichtung spezieller betrieblicher
Infrastruktur gehört zum Serviceangebot. Außerdem 
werden spezielle Förderprogramme für Technologie- 
und Kreativunternehmen geboten. 

Wirtschaftsagentur Wien
Mariahilfer Straße 20, 1070 Wien
+43 1 4000 86 70

wirtschaftsagentur.at

Gründen in Wien



Arbeitswelt 

39Ausgabe 3 2017

Viyana'da yılda yaklaşık 9.000 kuruluş gerçekleşiyor. 
Viyana ekonomi temsilciliği yeni başlayanlara ve 
kuruculara kişiye özel danışmanlık, koçluk hizmeti ve 
Workshoplar sunuyor. Servis hizmetleri ücretsiz ve artık 
Almancanın yanı sıra 16 farklı dilde hizmet verilmektedir. 
Göçmen kökenli kuruculara bir özel hizmet mevcuttur. 
Viyana’da Avusturya vatandaşı olmayan serbest meslek 
sahipleri son 30 yıl içerisinde üç katından fazlasına çıktı. 
2011'de 26.200 Viyana'da yaşayan göçmen kökenli kişi 
serbest meslekte çalışıyor, bu Viyana işletmelerinin 
% 37’sini oluşturuyor. Bu veriler 2013'de Viyana 
ekonomi temsilciği tarafından görevlendirilen "Etnik 
Ekonomi" araştırmasından elde edilmiştir. 

Daha fazla bilgiye web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz:
https://wirtschaftsagentur.at/gruenden-und-wachsen/
uebersicht/ 

Geleceğin işletmecileri için kişisel danışmanlık 
çok dilde de sunulur:
https://wirtschaftsagentur.at/beratungen/migrant-
enterprises-6/  sayfası üzerinden ekonomi temsilciliği 
danışmanlığın yanı sıra english, bosanski, hrvatski, 
srpski, polski, türkçe, по-рýсски, slovak, magyar, český, 
español, български, român, français dillerinde ücretsiz 
Workshoplar da sunuyor.

Kuruluş, Finansman ve Genişletme konularında koçluk 
hizmeti sadece Almanca değil çok dilde sunulur. 
"Kuruluş koçluğu"'nda kurucular başlangıç için önemli 
bilgiler elde ediyor; İş planım uygun mu? Nasıl müşteri 
kazanırım? Hangi işletme sekli benim niyetime uyuyor?
Kuruluş koçluğu'na ek olarak "Finansman koçluğu" 
Finansman ve kuruluş hakkında bilgiler veriyor. 
"Genişletme koçluğu" ile işletmeler yurt içi ve yurt dışı 
büyüme adımlarında destekleniyor. 

Özel Konu-Workshopları ek işletme Know-How'su 
sunuyor. Konu yelpazesi burada muhasebeden ve 
vergilerden pazarlamaya ve becerilere kadar ulaşıyor. 

Viyana ekonomi temsilciliği 
Viyana belediyesinin ekonomi temsilciliği 30 yılı aşkın 
süredir aktif bir şekilde ekonomi yerleşkesinin gelişimi 
ulusal ve uluslararası işletmecilerin ve yatırımcıların ilk 
başvuru merkezi olarak destekliyor. Hedef Viyana'daki 
işletmeleri ve onların yenileme gücünü güçlendirmektir. 
Viyana ekonomi temsilciliği bununla uluslararası çapta 
yerleşkenin rekabet gücünü yükseltiyor.

Viyana ekonomi temsilciliğinin hizmet aralığı Viyanalı 
işletmecilere, kuruculara ve yatırımcılara hedefe 
yönelik parasal yardım sunma konusundaki ücretsiz 
danışmanlıktan, uygun arazileri sağlama ve 
kalkındırmadan evrensel konumsal pazarlamaya kadar 
uzanıyor. Özel kurumsal altyapı oluşturulması da hizmet 
olanakları arasında yerini alıyor. Ayrıca teknoloji ve 
yenilikçi işletmelere özel destek programları sunuluyor. 

Viyana'da işletme kurmak 
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AK Niederösterreich: "Konsumentenschutz für alle"

16 yıldan beri Aşağı Avusturya işçi sendikasıyla Aşağı 
Avusturya eyaletinin kooperasyonu Aşağı Avusturyalıları 
tüketici hakları konularında desteklerini sunuyor. Tüketici 
haklarından ve genel idareden sorumlu eyalet başkan 
yardımcısı Karin Renner, Aşağı Avusturya işçi sendikası 
başkanı ve ÖGB NÖ genel müdürü Markus Wieser ve 
Aşağı Avusturya işçi sendikası müdürü Mag. Joachin 
Preiß başarılı işbirliğini uzatıyor. 'Pro Konsument' 
derneğinin kuruluşundan beri görünüyor ki, tüketici 
hakları konusu tahrip gücünü hiç kaybetmemiş. 
Toplamda 10.800 Aşağı Avusturyalıya danışmanlık 
hizmeti sunuldu ve desteklendi. Tüketici danışmanlarına 
müracaatların mevzuları; mali hizmetler, ikamet etmek, 
cep telefonu ve internet. 

"Yoğun önleme çalışmaları ve işçi sendikasıyla olan 
güzide işbirliği meyve veriyor." diyerek LHStv. Mag. 
Karin Renner sevincini belirtti. Renner "Tanıtım gezileri 
hakkında geçen yıl hiç bir tane danışmanlık gerektiren 
durumun olmayışı da özellikle sevindirici. 2012 yılındaki 
tanıtım gezileri, mesleki yönetmelikteki değişiklikler 
ve işçi sendikasının ve Çalışma, Sosyal Politikalar ve 
Tüketici hakları federal bakanlığının internet sayfası 
www.haendewegvonwerbefahrten.at vasıtasıyla 
yürütülen aydınlatıcı çalışmalar etkisini gösterdi." dedi. 
Aşağı Avusturya işçi sendikası başkanı ve ÖGB NÖ 
Başkanı Markus Wieser: "İşçi sendikası ve 'Pro Konsument' 
başarılı işbirliği ile Aşağı Avusturya'da tüketici hakları 
konusunda 1 Numara oldular. Biz ilk başvurulacak 
yeriz, ayakkabının nerden vuruğunun bir önemi yok." 

Bankamatik harcına karşı
ATM ücretlendirmesi konusunda sürdürülen müzakerelerde
işçi sendikası başkanı Wieser çok net: "Kendi 
parasına erişim ücretsiz olmak zorunda ve herhangi 
bir ek ücretlendirme olmamalı." Yerli tüketiciler zaten 
yeterince hesap ücreti ödüyorlar ki onlar bile en son 
Banka istatistiğine göre çeyrek oranda yükseldi. 
Sözleşme değişikliği harcı gibi diğer masraflar da 
tüketiciler için oldukça fazla meblağlar oluşturuyor. "Bu 
sebepten dolayı ATM harçları tamamen kabul edilemez." 
dedi Wieser. 

Eyalet başkan yardımcısı Renner de kendini bu konuda 
mücadeleci gösterdi: "Banka müşterileri zaten hesap 
ücreti ödüyor. Kendi paralarına erişim herhangi bir ek 
ücretlendirme olmaması gereken hesap kontratının 
temel unsurlarındandır. Çoğunlukla Avusturya hesap 
kontratlarında ATM'den kendi para hesabından para 
çekmeyi yahut kart ücretlendirmesini zaten içeriyor. 
Herhangi bir ek ücretlendirme bu sebepten dolayı 
reddedilmeli." dedi.

2017 için geniş görünüm 
Mali hizmetlerde masraf indirimi 
Wieser "Giderek daha fazla Aşağı Avusturyalı yüksek 
banka masrafları ve çok yüksek banka avans faizleri 
tarafından zora sokuluyor" diye belirtti. Hala tüketiciler 
yüzde 13 oranına kadar banka avans faizi ödemek 
zorundalar. Wieser: "Bizim teklifimiz yüzde altı ve hala 
EURIBOR'dan daha yüksek." Burada tüketicilerin ne 
kadar tasarruf potansiyeli olabileceğini de işçi sendikası 
banka hesap makinesi gösteriyor. 

Tahsil daireleri 
Tahsil dairesinden bir mektup pahalıya patlayabilir. Ama 
eğer ki alacak temel fiyatını yüksek oranda aşıyorsa, 
tefecilik şüphesi doğuyor. Aşağı Avusturya işçi sendikası 
başkanı Markus Wieser: "Tahsil daireleri temel fiyatının 
miktarı ile kapatılmalı. Masrafların alacaktan daha 
yüksek olması mümkün değildir." talebinde bulunuyor. 

Arabuluculuk 
Tarafsız uzlaştırma kuruluşu olarak Arabuluculara 
ulaşılabilirlik bu yıl daha da geliştirilecek ve bölgesel 
görüşme saatleri şu anda düzenleme aşamasında 
ve yakın yardım hizmeti olanağı sağlayacak. Gerçi
işverenlerin arabuluculuk yerlerine katılım oranı 
geçen yıl yüzde 78 ile kabul edilebilir durumda, ama 
geliştirilmesi gerekiyor. İşletmeciler ve tüketiciler 
böylece gereksiz mahkeme işlemlerinden kurtulabilir. 

Dernek başkanı ve Aşağı Avusturya işçi sendikası 
müdürü Mag. Joachim Preiß: "Hepimiz tam olarak yolunda 
olmayan bir şeyler satın aldık veya herhangi bir faturayı 
ödemeyi unuttuk. Tüketici hakları herkes için büyük 
önem taşıyor. Bu gibi durumlar için 'Pro Konsument' 
derneğini ilk başvuru merkezi olarak kurduk." diye anlattı.

Aşağı Avusturya İşçi Sendikası: 
"Herkes için tüketici hakları"

Quelle: www.aknoe.at
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Kaske zum EU-Gipfel: Europa muss sozialer werden!

AB-Zirvesi vesilesiyle işçi sendikası başkanı Rudi Kaske 
sosyal bir Avrupa lehine konuşuyor: "İnsanların Avrupa 
birliğine olan güveni Brexit kararından sonra sarsıldı. 
Bu güveni birliğin bir defa daha kopmasını engellemek 
için öncelikli hedef haline getirilmesi gerekiyor." Avrupa 
siyaseti artık Avrupa'yı sosyalleştirilmeye davet ediyor. 

2008'de başlayan Finans ve Ekonomi krizinden sonra 
AB'nin ekonomik alandan düzelmesi gerekiyor. Birçok 
AB üyesi ülkede hala süregelen yüksek işsizlik oranı ve 
kısmen gelir dağılımındaki aşırı yüksek belirsizlik sosyal 
birlikteliği zor duruma getiriyor ve popülist partilerinin 
değirmenindeki su halini alıyor. Kaske: "Askeri 
kabiliyetleri geliştirmeyi hızlandırmak yerine sosyal 
birlikteliği AB siyasetinin merkez noktasına alınması 
gerekiyor" talebinden bulunuyor. 

Somut olarak şu alanlarda önlemlerin alınması 
gerekiyor:

Daha fazla sosyal asgari standartları içeren 
yeni sosyal etkinlik programı
Sosyal asgari standartlar hayat ve çalışma şartlarının 
düzelmesine büyük katkıda bulunuyor ve geliştirilmesi 
gerekiyor. AB hazinesi daha fazla yoksullukla 
mücadele, sosyal dışlanma ve işsizlik gibi sosyal 

hedeflere odaklanması gerekiyor. Buna genç işçi 
çalıştırma inisiyatifinin uzatılması ve maddi desteğin 
artırılması ve aynı zamanda mültecilerin iş dünyasına 
adapte olması için bir Avrupai istihdam inisiyatifi de 
dâhil olmalıdır. 

Gelir ve sosyal dampingle mücadele
AB komisyonu tarafından güncel öneriler - parola 
hizmet kartı - hayali bağımsızlığı destekledikleri ve üye 
ülkelerdeki kontrol imkânlarını sarstıkları için yanlış 
tarafa yönlendiriyor. Avrupa'da adil hareketliliği 
güvence altına almak için geniş kapsamlı ve hedefinin, 
aynı yerdeki aynı iş için aynı maaş ve aynı çalışma şartları 
olan bir işçi koruma paketine ihtiyaç var.

Altın yatırım kuralı sayesinde daha fazla
kamusal altyapı
Örneğin altyapı, eğitim, sosyal yerleşim alanları ve 
çocuk bakım kuruluşları gibi gelecek vadeden yatırımlar 
iş ve işçi piyasası için en önemli ilham kaynaklarıdırlar ve 
kısıtlayıcı hazine siyasetinden hariç tutulmalıdırlar. 

Adil vergi sistemi
Daha fazla vergi adaleti hedeflemek vergi sahtekârlığına 
ve vergiden kaçınılmaya karşı etkin mücadele gerektirir. 
Buna vergi açıklarını kapatmak, işletme kazancına asgari 
bir vergilendirme oranı ve Avrupa çapında maliye trans 
aksiyonu vergisinin yürürlüğe girmesi de dâhildir. 

Avrupa'nın 
sosyalleşmesi gerekiyor! 

Quelle: wien.arbeiterkammer.at
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İlk defa, "Diyalogda ekonomi ve istihdam" tanıtım 
etkinliğinde ekonominin, iş ve işçi piyasasının ihtiyaçları 
ve büyük görevleri hakkında birlikte konuşuldu. Kalifiye 
elemanlar istatistiğinin sonuçlarıyla da özellikle turizm ve 
serbest zaman branşlarında ve endüstri, esnaflık ve zanaatta 
da uzman personelin eksik kalacağını tespit edilebilir. Aşağı 
Avusturya eyaleti bu sebepten "uzman personel inisiyatifi" 
özel programını belirli ve rağbet görmeyen meslekleri 
desteklemek için başlatıyor. 

Eyalet başkan yardımcısı Johanna Mikl-Leitner ve ekonomiden 
sorumlu eyalet meclis üyesi Petra Bohuslav: "Güncel 
olarak Aşağı Avusturya'da 70.941 insan bir iş arayışında. 
Diğer taraftan da birçok işveren de boş iş yerlerini kendi 
işletmeleri için kalifiye elemanlarla doldurmak istiyorlar. Biz 
Ekonomiyi ve istihdamı bileştiriyor ve bununla da gelecekte 
kullanılabilecek iş yerleri temin ediyoruz." diye anlattılar. 

"Diyalogda ekonomi ve istihdam" konulu kooperasyon 
tanıtım etkinliğinin bir başka konusunda dijitalleşmeydi. 
Ekonomiden sorumlu eyalet meclis üyesi Petra Bohuslav 
"Gelişen dijitalleşme bütün ekonomi için büyük bir görev ve 
şanstır" diye vurguladı ve şunları da ekledi: "Ekonomi 4.0' 
tamda Aşağı Avusturya'nın küçük ve orta boy girişimcilere 
avantajlar getiriyor." Örnek olarak ekonomiden sorumlu 
eyalet meclis üyesi Bohuslav personelin kalifiyeleştirme 
programını belirtti: " Mostviertel gelecek akademisiyle 
birlikte Aşağı Avusturyalı girişimciler ve eğitim kuruluşları 
tarafından gerçekleştirilen 'Future of Production' programı 
kendini kanıtladı ve işçileri özellikle Ekonomi 4.0'a nasıl 
hazırlanabileceğini gösterdi." diye anlattı. 

Sonja Zwazl, Aşağı Avusturya ekonomi sendikası başkanı 

(WKNÖ), dijitalleşme konusunda kurs programının da 
yaklaşık 400 olanağıyla "iş dünyası 4.0"ı içeren Aşağı Avusturya 
WIFI'sine işaret etti. Aynı zamanda çıraklığında öneminden 
bahsetti. "2030'da yer bulacak uzman personel açığının 
yarısından fazlası çıraklık eğitiminden geçmesi gereken 
kişilerden oluşuyor." İyi yetişmiş uzman kişiler inovasyonunun 
ve bununla birlikte de rekabet yeteneğinin anahtarıdırlar. 
"Uzman personeller bizim ekonomik başarımız için 
vazgeçilmezlerdir." Gelecek vaadedici olarak, WKNÖ Başkanı 
zanaatkârlığın üniversiteyle birleşiminin güçlendirilmesini 
görüyor.

AMS NÖ eyalet genel müdürü Karl Fakler: "Gerçi 
ekonominin istekleri 2017'de yaklaşık 11.000 kişi daha 
artacak olan gücüne uyuyor. Ama bu iş gücü potansiyeli 
yerli işverenlerin ihtiyacından daha fazla gözüküyor.
Sürekli yükselen işsizlik oranı artı istihdam rekorları bunun 
sonuçlarıdırlar" dedi. 

Aşağı Avusturya işçi sendikası başkanı ve ÖGB NÖ idari 
başkanı Markus Wieser: "Dijitalleşme birçok fırsat sunuyor. 
Bir gelişimin herkes için yararlı olması gerektiğini biliyoruz: 
İnsanların hayatlarını geliştirebilmeleri için yeterli bir gelire 
ihtiyaçları var. Bunun içinde işi adaletli dağıtmak gerekiyor. 
Aile ve mesleğin gelecekte daha iyi birleştirilebilmesi 
gerekiyor." dedi. 

IV NÖ başkan yardımcısı Helmut Schwarzl ise şunu açıkladı: 
"Dijitalleşmeyle ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik 
değişim durdurulamaz ve değişim hızı özellikle de teknolojik 
alanda sürekli hızlanıyor. Bu gelişim endüstriye sadece 
gelecek vaadedici ekonomik genel şartlarla aşılabilecek 
büyük görevlere karşı ayakta kalması için önemli bir güç 
oluyor. Avusturya'nın fırsatı sadece bir inovasyon ülkesi 
olmaktan geçiyor!" dedi.

Ekonomi ve İstihdam dayanışması

Quelle: www.wko.at/noe



Karriere Wirtschaft

43Ausgabe 3 2017

Die besten Lebensmittel im Supermarkt-
Regal sind leicht zu erkennen, nämlich am 
AMA-Gütesiegel. 

Dieses rot-weiß-rote Zeichen ist eines der 
erfolgreichsten Qualitätssysteme in Europa. Es 
steht für ausgezeichnete Qualität, nachvollziehbare 
Herkunft und unabhängige Kontrolle. Seit über 20 
Jahren verlassen sich die Konsumenten darauf. 

Fragt man sie nach einer Reihenfolge aller 
Qualitätssiegel, nennen fast 90 Prozent das 
AMA-Gütesiegel als jenes mit der höchsten 
Glaubwürdigkeit. Denn hinter Qualität, Herkunft 
und Kontrolle stehen bäuerliche Familien,
die für intakte Umwelt, frische und sichere 
Lebensmittel und eine hohe Lebensqualität 
sorgen.

AMA-Kalite mührü sayesinde süper market 
raflarında en iyi gıda maddelerini fark etmek 
çok kolay oluyor. 

Bu kırmız ı -beyaz-kırmız ı  işaret Avrupa'daki 
başarılı kalite sistemlerinden biridir. Bu mühür 
mükemmel kalite, anlanabilir menşei ve bağımsız 
kontroller anlamını taşır. 20 yılı aşkın süredir 
tüketiciler buna güveniyorlar. 

Kalite mühürlerinin sıralaması sorulursa, 
neredeyse soru yöneltilen kişilerin yüzde 90'ı 
AMA-Kalite mührünü en güvenilir olarak 
cevaplıyorlar. Çünkü kalitenin, menşein ve 
kontrolün arkasında kusursuz doğaya, taze ve 
güvenilir gıda maddelerine ve yüksek yaşam 
kalitesine önem veren çiftçi aileler duruyorlar.

Quelle:www.lko.at

AMA-Gütesiegel: 
Sicherheit für 
Konsumenten

AMA - Kalite Mührü:
 tüketiciler için 

güvenliktir



BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Kariyer hayatınızda yeni bir sayfa başarıya 
yönelik girişimler bu ayın getirileri arasında. 
Hem kişisel hem mesleki hayatınızda muazzam 
bir ilerleme ile karşılaşabilirsiniz. İş yerinde 
yeni bir proje yeni bir görev ile daha iyi bir 
konuma gelebilirsiniz. Bununla birlikte, 
birçok önemli gezegen bu ay geri harekette olduğu için bu 
ay yeni bir işletme devir almak açmak açılış yapmak pekte 
beklediğinizi bulmanızı sağlamayabilir. 14 Nisan 2017’den 
itibaren gelirleriniz düzelmeye başlayacaktır. Büyük kazançlar, 
ay sonuna doğru sizleri memnun edecek şekilde düzene 
girecektir. Ayrıca arkadaşlarınızdan gelecek faydalar hem iş
hem de aşk hayatınıza olumlu enerjiler olarak yansıyacak
gibi görünmekte.

İKİZLER (22 Mayıs - 22 Haziran)
Şans bu ay sizden yana! Keyifli ve 
kârlı yolculuklar gerçekleştirebilirsiniz. 
Aile ve arkadaşlık ilişkilerinizde hoşgörünün 
getireceği güzellikler bağlarınızı 
güçlendirecektir. Kariyer yükselişi 14 
Nisan 2017’den sonra önem kazanacak. Bir çok önemli 
gezegen bu ay geri harekette olacağından, İş ve özel 
yaşamınızda önemli kararlar almaktan kaçınmaya çalışmalısınız.

YENGEÇ (23 Haziran - 22 Temmuz)
Bu ay hiç bir konuda kendinizi tüketmeyin. 
İş hayatınızda farklı kaynaklardan gelirler elde 
edebilirsiniz. Ancak başarınızdan dolayı bir sürü 
problemle de karşılaşabilirsiniz. Hükümet ve
vergi ile ilgili engeller bazı sorunlar 
ile karşılaşabilirsiniz. 14 Nisan 2017’den itibaren bir çok 
önemli gezegen ‘’R’’ geri harekete başlayacak, Özellikle
Satürn’ün enerjisi ile bu ay iş ve özel yaşamınızda önemli
adımlar atmaktan kaçınmalısınız.

ASLAN (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Bu ay siyasete meraklı Aslanlar bu alanda 
önemli gelişmeler yaşayabilir bu anlamda 
faaliyetlerde bulunarak dikkatleri üzerinize 
çekerek bu alanda başarı sağlayabilirler. 
Deniz aşırı yolculuklar kazançlar yatırımlar ve 
başarıyı beraberinde getirebilir iş hayatınızda 
sizlere. Özel yaşamınızda ise evli Aslanlar için krizler yaşanabilir. 
Eşin iş hayatınızda ki istikrarsızlık Banka ve vergi daireleri 
ile ilgili sorunları sizden gizlemesi finansal olarak bilginiz 
dışında yaptığı bir çok konu ilişkinizde güven kaybına neden 
olabilir. 14 Nisan 2017’den sonra yatırım ve ortaklıklar için acele 
etmemeli yerli yersiz işinizle ilgili planlarınızı konuşmamaya 
özen göstermelisiniz. Ayrıca, Satürn geri harekette 
olacağından, bu ay borçlanmanın veya borç vermenin size 
zarar vereceği enerjiler ile karşı karşıyasınız dikkatli olmalısınız.

BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül) 
Nisan, kariyerinizde yükselmek için birçok fırsatı 
beraberinde getirecek sizlere. İş hayatınızı 
kontrollü şekilde güçlendirecek ve       
çalışmalarınızın sonucunda başarıya doğru 
ilerleyeceksiniz. Özellikle sağlık sektöründe 
çalışan Başaklar başarı çıtanızı yükselteceğiniz 
enerjileri iyi değerlendirmelisiniz. Bununla birlikte, 
kendi merkezinizde olmalı yönlendirmelere itimat etmeden 
hareket etmelisiniz, 14 Nisan 2017’den sonra işinde ortakları olan 
Başaklar bu anlamda sorunlar ile karşılaşabilir. İkili diyaloglarda 
dikkatli olmalı gizliliğe önem vermelisiniz. Nisan sonu itibariyle 
özel yaşamınızda dengeler oturmaya çalışıyor. Bu Ay Satürn 
de dahil olmak üzere bazı önemli gezegenler geriye doğru 
ilerlediği için hem eş hem de aile üyeleri ile çatışmaları önlemek 
için akılcı olmalı sakinlikle kararlar almaya özen göstermelisiniz.

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan) 
Nisan ayı sizler için finansal kazanımları 
ve kıskanılacak dostlukların pekişmesini 
beraberinde getirebilir. Sosyal çevrenizde 
ki olumlu enerji eğitim hayatınızda da 
iş hayatınızda da ilham ve motivasyon 
kazanmanızı sağlayacak. Yeni bir iş bulabilir aynı anda iki işi 
birden doğru yöneterek yeni bir gelir kaynağı ile 
karşılaşabilirsiniz. İş dünyasındaki çabalarınız anında sonuç 
alamayabilir, bu ay işinizi de değiştirebilirsiniz. Merkür 
10 Nisan’dan geriye hareketine başlayacak ve sizlerin 
zihinsel yapınızı biraz etkileyebileceğinden karar verme 
yeteneğinizin zayıflaması ile zorluklar yaşamanız muhtemeldir. 
14 Nisan 2017’den sonrasında, harcamalar artarken gelirleriniz 
düşecektir. Bu ay harcamanız ve kayıplarınız konusunda dikkatli 
olun. Seyahat, maddi kayıplara ve masraflara yol açabilir, bu 
yüzden dikkatli olmalı ve planlamalarınızı gözden geçirmelisiniz.
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AKREP (23 Ekim - 21 Kasım)
Bu ay seyahatleriniz maddi kazançlarınızı 
arttırmanızı ve güçlü iş birlikleri yapmanıza 
katkı sağlayabilir. Dostlardan gelecek 
faydalar iş hayatınızda yarım kalan bir 
projenin tamamlanmasını ve hukuki bir 
meselenin lehinize sonuçlanması ile rahatlamalara neden 
olabilir. 14 Nisan 2017’den sonra yakınınızdaki kişiler ile her 
şeyi paylaşmamaya özen göstermeli ve tüm düşüncelerinizi 
açık etmemelisiniz. Gökyüzü bu ay yatırımlar yeni bir mülk ve 
evle ilgili konularda sizi destekleyecektir. Eğitim hayatınızda 
ise bu ay ekstra çaba vermeniz gerekebilir. Amaçlarınızı 
belirlemeli şikayet etmek yerine çözüm üretmelisiniz.

YAY (22 Kasım - 21 Aralık)
Bu ay iş ve özel yaşamınızda hesapta olmayan 
problemler yaşanabilir. Yine bu dönemde 
sağlığınızla ilgili  konuları özellikle mideniz 
ile ilgili rahatsızlıkları önemsemelisiniz. Bir 
çok gezegen geri harekette olduğundan, 
önemli kararlarınızı bu ayda almamalı 
girişimlerden uzak durmalısınız. Özel yaşamında problemler 
yaşayan Yay’lar çok önemli bilgiler öğrenebilir ve ilişkinizin 
seyrini bu bilgiler doğrultusunda değiştirebilirsiniz. Şimdi 
yaşamdan kazandığınız tecrübeleri yaşamınızda uygulama
zamanıdır. Bu ay boyunca bilgiye olan merakınızı 
giderebileceğiniz bir çok imkanla karşılaşacaksınız iyi 
değerlendirdiğiniz takdirde iş ve eğitim hayatınızda hızlı ve 
önemli gelişmeler söz konusu. Kariyer ve özel yaşamınızda 
köklü değişimlerin yaşanacağı özel bir ay karşılıyor sizleri.

OĞLAK (22 Aralık - 21 Ocak)
İş hayatınızda yakaladığınız fırsatlar 
konusunda net kararlar vermelisiniz. 
Kararsız kaldığınız takdirde gelen şansları 
değerlendiremeyebilir büyük pişmanlıklar 
yaşayabilirsiniz. Bu ay iletişime çok önem 
vermeli ve kendinizi en doğru şekilde ifade 
edebilmek için geliştirmelisiniz. Yeniliklere açık olmalısınız. 
Yeni insanlar ve işbirliklerinden doğacak büyük başarılar 
deneyimleyebilirsiniz. Ay’ın ikinci yarısında ise iş ve özel 
yaşamınızda sorumluluklarınızı yerine getirmenin olumlu 
yansımalarıyla yaşamınız aydınlanmaya başlayacak. Sosyal 
yaşamınız oldukça hareketlenecek ve doğru yerde doğru 
insanlarla tanışmanın olumlu getirilerini deneyimleyebilirsiniz.

KOVA (22 Ocak - 19 Şubat)
Bu dönemde sağlığınız konusunda 
dikkatli olmalısınız. Geçtiğimiz yıl bir ameliyat
ya da tıbbi müdahale geçirdiğiniz bir 
durum varsa dikkatli olmalı rahatsızlıklarınızın 
tekrar nüksedebileceğini dikkate alarak 
kendinizi yormamalısınız. Bu ay yolculuklarda 
sizin için olumlu sonuçlar vermeyebilir. Özellikle 12-19 Nisan 
tarihleri arasında direksiyon başına geçtiğinizde dikkatli olun 
ve uykusuz yorgun olarak araç kullanmayın hem kendinizin 
hem başkalarının zarar görebileceği durumlar yaşayabilirsiniz. 
21 Nisanla birlikte enerjiniz yükselmeye başlıyor. Bununla
birlikte, takıntı ve kaygılarınızı en aza indirilmelisiniz. 

BALIK (20 Şubat - 20 Mart) 
İş ve özel yaşamınızda sizin dışınızda 
yaşanan olaylar gerginlikler yaratabilir. 
Sevgi ve güvenin yetersiz kaldığı ilişkileriniz,
sizin müdahaleniz olmadan yaşamınızdan
çıkıp gidebilir ve siz güçlü iradeniz cesaretli kararlarınızla 
yola devam edebilmelisiniz. 14 Nisan 2017’den  sonra 
olumlu bir dönem gelebilir. Aşk hayatınızda olumlu enerjiler 
hakim olmaya başlayacaktır birlikte olduğunuz insanla ortaklaşa 
kararlar iş birlikleri ile maddi hayatınızda da kârlı yatırımlar 
gerçekleştirebilirsiniz. Karamsar davranmayıp kaygılarınızı 
kontrol altında tuttuğunuz sürece bu dinamik enerji doğru 
değerlendirerek pek çok ilkin altına başarı ile imza atacaksınız! 

TERAZİ (23 Eylül - 22 Ekim) 
Venüs ve Merkür sizi eşinize daha yakın hale 
getirdi. Düşünceleriniz iyilik ve güzellikle ayın 
ortasında kendini gösterecek ve özel hayatınızda 
egemen olacaktır. Ayın ilk günlerinden itibaren iş 
ve yurtdışından gelen olumlu haberler hayatınızı 
kolaylaştırabilir. Satürn gibi önemli gezegenlerin 
geri hareketi bu ay tekrarlanacak işler ile ilgilenmenize ve pek 
çok aksiliği düzeltmenize vesile olabilir. 14 Nisan 2017’den
sonra, Kariyer, dinamik kişiliğiniz nedeniyle daha iyi bir aşamaya 
gelecektir. Emeklerinizin karşılığını maddi manevi alıyorsunuz.
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Alle Zutaten gut miteinander 
verkneten.  Den  Mürbeteig 
in  Frischhaltefolie  wickeln 
und  für  ca.  1  Stunde  in  den 
Kühlschrank  legen.  Dann 
den  Mürbeteig  auf  einer 
bemehlten  Arbeitsfläche 
etwa  0,5cm  dick  ausrollen. 
Mit  einer  Kreisform  bzw. 
einer  großen  Tasse  Kreise 
ausstechen. Die Osterplätzchen
vorsichtig auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Blech legen und 

Bütün malzemeler yoğrularak 
hamur  elde  edilir.  Yaklaşık 
1  saat    buz  dolabında 
dinlendirilir. Kurabiye hamuru 
unlu  bir  zeminde  yarım 
santim kalınlığında merdane
ile  açılır.  Yuvarlak  bir  kalıp 
veya  bir  bardak  yardımı  ile 
şekiller elde edilir.
Hamurlar  dikkatlice  fırın 
kağıdı serilmiş tepsiye  dizilir 
ve  önceden  ısıtılmış  160° C 

15 Minuten bei 160° C Ober-/
Unterhitze  backen.  Abkühlen 
lassen.  Den  Puderzucker  in 
eine  Schüssel  geben  und 
löffelweise  den  Zitronensaft 
hinzufügen,  zu  einem 
dickflüssigen Guss verrühren. 
Die  Kekse  mit  der  Glasur 
bestreichen.  Vor  dem 
Servieren  mit  Pfirsichhälften 
belegen  und  eure  Gäste  zu 
Ostern überraschen…

derece  fırında  yaklaşık  15 
dakika  pişirilir.  Soğumaya 
alınır.  Pudra  şekeri  bir  kaba 
elenir ve limonun suyu kaşık 
kaşık  ilave  edilir.  Bir  glazür 
hazırlanır. Kurabiyeler glazür 
ile kaplanır. Servis etmeden 
önce  yarım  kayısıları 
dış  kısmı  yukarı  bakacak 
şekilde üzerlerine yerlestirip 
misafirlerinizi şaşırtın...

Zubereitung: Hazırlanışı:

Zutaten für den Knetteig:
250 g Mehl
230 g weiche Butter
70 g Puderzucker
1 TL Vanille-Extrakt
1 Prise Salz

Zutaten für die Glasur 
und die Garnitur:
175 g Puderzucker
etwa  8 EL Zitronensaft
ca. 6-8 Pfirsichhälften aus
der Dose

Osterplätzchen

Hamuru için malzemeler:
250 g un
230 g yumuşamış tereyağ
70 g pudra şekeri
1 çay k. vanilya aroması
1 fiske tuz

Glazür ve garnitür için 
malzemeler:
175 g pudra şekeri
8 yemek k. limon suyu
6-8 adete kadar üzerlerine 
yumurta görünümü sağlayacak 
kayısı konservesi

Paskalya 
Kurabiyeleri

Karriere Kultur
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Zutaten: Für 4 Portionen

• 500 g Blattspinat
• 4 Eier
• 4 EL Öl
• 1 Zwiebel
• Salz, Pfeffer

Spinat mit Spiegelei 

Zwiebel  fein  würfeln,  und 
Spinat  waschen.  Zwiebel  
mit  etwas  Öl  andünsten. 
Spinat  hinzugeben,  mit 
Pfeffer  und  Salz  würzen 
und zugedeckt zusammen-
fallen  lassen.  Die  Eier  als 

Spiegelei reinschlagen und 
ebenfalls  mit  Pfeffer  und 
Salz  würzen.  Zugedeckt 
braten  bis  die  Eiweiß  fest 
sind. Warm servieren.

Zubereitung:

Malzemeler: 4 Kişilik

• 500 g körpe ıspanak
• 4 adet yumurta
• 4 yemek kaşığı sıvı yağ
• 1 adet  soğan
• tuz, karabiber

 Ispanaklı Yumurta

Ispanaklar  güzelce 
yıkandıktan  sonra  sularının 
süzülmesi  için  süzgeçte 
bir  süre  bekletilir.  Soğan 
küp  küp  doğranır.  Sıvıyağ 
ile  birlikte  hafif  sotelenir. 
I spanak la r   azar   azar 
eklenir.  Tencereye  konu-
lanlar  söndükçe  yeni 
ıspanaklar  eklenir.  Tuz  ve 
karabiber  de  bu  aşamada 

konmalıdır.  Birkaç  dakika 
kavurma  işleminden  sonra 
yumurtalar  göz  göz  kırılır. 
Üstü  kapalı  bir  şekilde 
pişirilir.  Yumurta  sarıları 
sertleşince  ocaktan  alınır. 
Üzerine  karabiber  ve  tuz 
serpiştirilir. Yemeğiniz sıcak 
servis yapmak  için hazırdır.

Hazırlanışı:

Karriere Kultur
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Karriere Technik

Technik
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Das kann das neue Nokia 3310!
Bugüne kadar 126 milyon adet satmış efsanevi Nokia 
3310 modelinin yenilenen sürümü, benzer tasarım 
anlayışı ve özelliklerle Nokia-HMD CEO'su Arto 
Nummela tarafından Barcelona'da gerçekleştirilen 
Mobile World Congress'de (Mobil Dünya Kongresi) 
tanıtıldı. 130 milyona yakın satış yapan eski modelin
yenilenmiş versiyonu olan telefonun sadece 2G 
şebeke desteği ile raflardaki yerini alacağı ortaya çıktı.

Orijinal Nokia 3310 modeline göre daha küçük, hafif 
ve ince olan yeni model; sarı, yeşil ve lacivert gibi 
renk seçeneklerine sahip. Yine fiziksel tuş takımı ve 
navigasyon butonlarıyla gelen ürünün tuş yerleştirmeleri 
biraz farklı olsa da orijinal tasarıma uyum sağlayan 
türden. Yeni Nokia 3310, Nokia Series 30+ işletim 
sistemini kullanıyor. Yeni model, Opera Mini ile birlikte 
internete bağlanabiliyor. Cihazın içerisinde efsane 
yılan oyunu da mevcut olacak. Avrupa'da 49 Euro fiyat 
etiketine sahip olarak 2017'nin ikinci çeyreğinde satışa 
sunulacak.

Noki̇a 3310 Özelli̇kleri
Boyutlar: 115.6*51.0* 
12.8mm – 79.6 gram
Ekran: 2.4 inç QVGA 
Depolama: 32 GB’a kadar 
microSD kart desteği
Kamera: 2 MP, LED flaş
Bağlantılar: microUSB, 
Bluetooth 3

Nokia 3310 yenilenmiş 
versiyonuyla tekrar karşımızda!

Vergleichen Karşılaştırmak

Betriebssystem des 
Gerätes:  Android 
6.0 Marshmallow
Prozessor: Quad-Core
Speicherkapazität: 32 GB 
RAM: 3 GB  
Displaydiagonale in cm 
/ Zoll: 13.2 cm / 5.2 Zoll
Kameraauflösung: 
23 Megapixel
Videoauflösung: 1080p HD
Akku-Kapazität: 2900 mAh

Betriebssystem des 
Gerätes:  Android 7.0 
Nougat
Prozessor: Octa Core 
Speicherkapazität: 32 GB 
RAM: 4 GB  
Displaydiagonale in cm 
/ Zoll: 14.9 cm / 5.9 Zoll
Kameraauflösung: 
20 Megapixel
Videoauflösung: 1080p HD 
Akku-Kapazität: 4000 mAh

Xperia XZ Mate 9



Karriere Technik

49Ausgabe 3 2017

Sony, yeni Xperia'larında telefonunuzun şarjını, 
arkadaşlarınızla paylaşmanızı sağlayacak! Sony, kablosuz 
şarj özelliğini farklı bir şekilde ele alarak, iki Xperia 
arasında şarj paylaşımı yapmayı amaçlıyor. Sony'nin yeni 
aldığı patent örneğine göre, önümüzdeki dönemde akıllı 
telefonlarında şarj paylaşımını mümkün olacak. Uzun bir 
süredir NFC teknolojisini telefonlarında destekleyen Sony, 
bu özelliği de akıllı telefonlarında standart hale getirebilir.
Ancak bu yeni teknoloji için NFC değil de farklı  iletim şekli 
kullanılması söz konusu. Bu sayede şarjınız tükenmeye 
başladığında ve mobil şarj cihazınız yoksa, başka bir 
Xperia telefondan şarj "çekebileceksiniz".

Eğer bu patent gerçeğe dönüşürse, Google'ın yeni 
telefonlarının kutusu, sadece basit birer kutu olmanın çok 
ötesine geçecek!
Sanal gerçeklik deneyimini son kullanıcıya bütçeyi 
yormadan en uygun şekilde sağlayan Google, tüm 
Android telefonlarla kullanılabilen Cardboard'unu 
geliştirmeyi planlıyor. Sadece "mukavva" olmayacak olan 
yeni Cardboard, üzerinde kumaşın da bulunduğu daha şık 
bir tasarıma ve daha konforlu bir kullanıma sahip olacak.
Asıl ilginç olan, yeni Cardboard'un aynı zamanda telefonun 
kutusu olacak olması. İlgili patenti çoktan alan Google, 
gelecek telefonlarını aynı zamanda sanal gerçeklik gözlüğü 
olarak kullanılabilecek kutuların içerisinde satışa sunabilir.

Sony cep telefonları 
için şarj paylaşımı!

Google'dan çok
amaçlı VR Gözlük!

Vergleichen Karşılaştırmak
Book One Surface Book 512 GB i7 (CR7-00010)

Betriebssystem des Gerätes: Windows 10 Pro
Prozessor: Intel® Core™ i7-6600U Prozessor 

(4M Cache, bis zu 3.40 GHz) Bildschirmdiagonale 
(cm/Zoll): 34.3 cm / 13.5 Zoll Größe je Platte (GB): 

512 GB SSD Arbeitsspeicher-Größe: 16 GB 
Grafikkarte: NVIDIA® GeForce® GPU

Betriebssystem des Gerätes: Windows 10 Pro 
Prozessor: Intel® Core™ i7-7500U Prozessor 

(4M Cache, bis zu 3.50 GHz) Bildschirmdiagonale 
(cm/Zoll): 33.7 cm / 13.3 Zoll Größe je Platte (GB): 

512 GB SSD von Intel® Arbeitsspeicher-Größe: 16 GB 
Grafikkarte: Intel® HD Graphics 620
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MEIN WIEN NACHRICHTEN

Eine starke Zivilgesellschaft für ein starkes Wien. 

Möchten auch Sie sich engagieren?
Dann schauen Sie auf 
www.freiwillig.wien.at
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Volksschule am Hundsturm:  
hier kommt es immer öfter  
zu Leseeinsätzen.

Pensionistin zeigt Kindern,  
wie man richtig nachschlägt!

Wer jetzt an wilde Raufereien denkt, hat 
wohl zu viele Horrormeldungen gelesen. 
Denn Marianne B. (Name der Redaktion 
bekannt) unterstützt als Lesepatin Kinder 
in einer Wiener Volksschule ehrenamt-
lich beim Lesen und zeigt ihnen, wie man 
Begriffe in einem Lexikon nachschlägt.  
Wir finden, das ist auch eine Schlagzeile wert.
Die pensionierte Ärztin nimmt sich die Zeit, sich 
ehrenamtlich für Kinder zu engagieren. Wäre 
das nicht auch etwas für Sie?

Richtig nachschlagen können:
auch darauf achtet Lesepatin Marianne B.

ACHTUNG:
Vorlesen kann Bücher-
würmer und Leseratten 
anlocken.
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