
 

Aentwert vun der Ministesch fir Famill an Integratioun op d’parlamentaresch Fro n° 5404 vum Här 
Deputéierte Sven Clement 

D’Sensibilisatioun an d’Formation continue vum Personal sinn en zentraalt Element fir ze 
garantéieren, dass et am Beräich vun der Betreiung vun den eelere Leit net zu Aschränkunge vun de 
Fräiheete vum eenzele Mënsch kënnt an dass all Mënsch respektvoll am Alter versuergt gëtt.  Esou 
gëtt zënter 2016  eng Weiderbildung am Beräich vun der Psycho-gériatrie ugebueden déi finanziell 
vum Familljeministère ënnerstëtzt gëtt. Des Weiderbildung kritt ee legale Kader am Gesetzesprojet 
iwwer d’Qualitéit an de Servicer fir déi eeler Leit (Doc.parl. 7524). An Zukunft mussen da 40% vum 
Betreiungspersonal vun de Gestionnairë vun de Servicer a Strukture fir eeler Leit, des Formatioun 
absolvéiert hunn. 

Eng respektvoll Betreiung vun den eeleren a vulnerabele Leit ass och Bestanddeel vun der Politik an 
deem Beräich; esou steet am Regierungsprogramm 2018-2023 : « Reconnaître et promouvoir la 
richesse de ce rôle se traduit par un accompagnement et une prise en charge digne et de qualité. Une 
politique basée sur une conception positive du 3e âge sera poursuivie, qui favorise le bien-être 
physique, mental et social, la participation à des activités dans les domaines social, économique, 
culturel et sportif ainsi que la protection des personnes âgées contre toute atteinte à leur dignité, 
autonomie et indépendance ».  

Verschidde Gestionnairen an och d’Copas, den Daachverband vun de Gestionnairen aus dem Beräich 
vun de Servicer a Strukture fir eeler Leit a fir Leit mat enger Behënnerung, hunn eegen 
ethesch Chartaen elaboréiert, wou si sech Reegelen zu enger respektvoller Prise en Charge ginn. 

Wann eng Persoun oder e Familljemember der Meenung ass, dass eng Mesure agesat gouf, déi der 
Persoun hier Fräiheet ageschränkt huet, da kann se sech un de Chargé de Direction vun der 
concernéierter Struktur oder un de Familljeministère wennen. 

An dësem Kontext sief drop higewisen, dass de Gesetzesprojet 7524 iwwert d’Qualitéit an de Servicer 
fir déi eeler Leit d‘Konzept vun der „bientraitance“ an d’Organisatioun vun enger „gestion des 
réclamations“ am „projet d’établissement“ vun all Strukture fir eeler leit virgesäit. 

De Gesetzesprojet gesäit och vir, dass en Ethikcomité muss vun all Gestionnaire en Place gesat 
gi, dëst eleng oder en Zesummenaarbecht mat aneren Institutiounen. All Ethikcomité setzt sech 
zesummen aus mindestens 3 Leit woubäi fir d’Diversitéit vun de Profiller soll gesuergt sinn, eng 
Persoun muss Dokter sinn, eng 2. Persoun muss eng erweidert Formatioun an der Stierfbegleedung 
absolvéiert hunn. Dëse Comité beschäftegt sech mat ethesche Froen an dem Respekt vun de 
Grondrechter vum Mënsch. 

Et gëtt och e nationalen Informatiouns- a Mediatiouns-Service geschaaft, deen e weidert Element 
duerstellt wann e Bewunner, e Familljemember oder ee Gestionnaire een Uleies huet 
an Ënnerstëtzung brauch. 

Zu dësem Zäitpunkt ass keng nei Etude zum Sujet „Freiheitsenziehende Massnahmen und Gewalt in 
der Altenpflege“ geplangt. 
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