Mums reikia tavęs!

Mes norime susitikti su tavimi ir
pasikalbėti apie tai

Tai nėra jokia kliūtis, kad tu nekalbi daniškai. Taip pat nėra svarbu, ar tu turi reikiamą išsilavinimą ar ne…
Nežiūrint to, kokia yra tavo patirtis, mes labai norime susitikti su tavimi ir pasikalbėti apie tai, kokius darbus
mes šiuo metu galime pasiūlyti.
Mums trūksta darbuotojų ir tu gali būti vienas/-a iš jų. Ar tu norėtum dirbti su pagyvenusiais žmonėmis –
pasirūpinti jų priežiūra arba padėti jiems praktiniais klausimais?
Trumpai, apie tai, ką mes veikiame:
•
•
•

Padėti su asmenine priežiūra, valyti senolių namus bei padėti išskalbti jų drabužius
Dalyvauti užsiėmimuose su senoliais. Tai gali būti pasivaikščiojimai, žaidimai, dainavimas, muzika ir šokiai
Padėti gaminti maistą, bei padėti gyventojams valgymo metu

BENDRAI APIE SENELIŲ PRIEŽIŪRĄ HJØRRING KOMUNOJE
Mūsų pagrindinė užduotis yra padėti ir paremti senyvus gyventojus, kad jie turėtų gerą, orų ir kuo kokybiškesnį
gyvenimą.
Mes pasirūpiname senyvų gyventojų priežiūra – nepriklausomai nuo to ar jie yra ligoti ir/ arba pasilpę dėl senatvės
– kad jų kiekviena diena butų gera, ir jie kuo ilgiau galėtų patys savimi pasirūpinti.
Didžioji dauguma senolių nori kuo ilgiau gyventi savo namuose.
Kai senoliui, nors ir su namų slaugytojos/-o pagalba, daugiau nebeišeina gyventi vienam, galima pasirūpinti, kad
senolis persikeltų i globos namus.

NAMŲ SLAUGA (HJEMMEPLEJE) YRA PAGALBA GYVENTOJAMS JŲ PAČIŲ
NAMUOSE
Danijoje senyvi gyventojai gali gauti pagalbą namų ruošai ir jų pačių priežiūrai dėl ligos. Namų slauga yra pagalba
gyventojams, kurie gyvena savo namuose, bet nebegali daugiau patys savimi pasirūpinti. Tai gali būti pagalba
atlikti asmeninę higieną, padėjimas su maistu, namų valymas, padėjimas apsipirkti. Pagalba teikiama tiek dienos
metu, tiek vakarais, tiek naktį.

SLAUGOS NAMAI (PLEJECENTER)
Slaugos namai yra namai žmonėms, kurie yra seni arba ligoti. Kad gyventi juose, slaugos poreikis turi būti toks
didelis, kad to nebebūtų galima atlikti jų pačių namuose.
Slaugos namuose mes suteikiame senoliams priežiūrą ir slaugą 24 valandas per parą. Čia dirba sveikatingumo
darbuotojai, turintys išsilavinimą slaugos srityje.

SUSIPAŽINKITE SU MUSŲ DVIEM DARBUOTOJAIS, ATVYKUSIAIS IS KITŲ ŠALIŲ
Vardas: 		
Atvykus iš:
Dirba kuo:
Dirba kur:

Anita Krysztofiak
Lenkijos
Socialinė ir sveikatingumo padėjėja (Social- og sundhedshjælper)
Løkken Hjemmepleje, Hjørring Kommune

Man tai reiškia labai daug, kad galiu dirbti namų slaugoje. Aš didžiuojuosi, kad dirbu
su pagyvenusiais žmonėmis.
Mane džiugina tai, kad aš galiu prisidėti, kad sukurti gyventojams orią, pilną gyvenimo kokybės senatvę. Taip
pat padėti silpniausiems gyventojams išpildyti jų elementarius poreikius ir praturtinti jų gyvenimą.
Aš padedu spręsti daug įvairių profesinių ir kitu įdomių iššūkių, su kuriais susiduriame darbo metu. Čia
nebūna dviejų vienodų darbo dienų.
Aš išmokstu kažko naujo kiekvieną dieną. Aš turiu daug gerų bendradarbių, ir man yra labai svarbu socialinis
bendravimams ir susiklausymas darbo kolektyve.

Vardas: 		
Atvykus iš:
Dirba kuo:
Dirba kur:

Djenana Maric
Bosnijos
Socialinė ir sveikatingumo asistentė, ir personalo atstovė
Vesterlund Ældrecenter, Hjørring Kommune

Man yra 48 metai, esu ištekėjusi ir gyvenu Hj ring’e kartu su savo vyru ir 3 vaikais. 1993 metais aš kartu su savo dabartiniu vyru Alexander atvykau į Daniją kaip
pabėgėlė. Mes bėgome iš savo šalies nes joje vyko pilietinis karas.
Pirmus 3 metus mes gyvenome skirtinguose pabėgėlių centruose. Visų pirma Gentofte, paskui Næstved,
vėliau Vigsø bugt, tada Hanstholm ir pabaigoje atvykome i Hjørring.
Aš aiškiai prisimenu, kaip buvo sunku pereiti visą procesą prašant prieglobsčio, gauti leidimą gyvenimui šalyje, bei susikurti normalų kasdieninį gyvenimą. Tuo pačiu bandant suburti pažįstamų ratą, mokantis naujos
kalbos ir bandant susigaudyti kitoje kultūroje.
Aš dirbu Hj rring Kommunoje nuo 1997 metų, pradžioje dirbau kaip dvikalbė auklėtojos padėjėja vaikų
darželyje.
2004 metais aš įgijau išsilavinimą kaip socialinė- ir sveikatingumo padėjėja, ir 2014 metais baigiau vėlesnius
mokslus ir įgijau išsilavinimą kaip socialinė- ir sveikatingumo asistentė.
Aš myliu savo darbą. Kiekvieną dieną aš priimu su teigiamu nusiteikimu, todėl aš džiaugiuosi tiek savo
gyvenimu tiek savo darbu.

SUSISIEK
Mes viliamės, kad tu susisieksi su mumis
michael.andersen@hjoerring.dk			

41 22 69 14
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