Avem nevoie de tine!

Ne dorim să te cunoaștem și să
vorbim despre asta

Nu este un dezavantaj dacă nu vorbești limba daneză. Nu este important dacă ai sau nu studii…
Indiferent de experiența ta, ne-am dori foarte mult să te cunoaștem și să discutăm despre oportunitățile de
angajare pe care le avem acum…
Avem nevoie de angajați, iar tu poți fi unul dintre ei. Te interesează să lucrezi cu persoanele în vârstă - fie în
furnizarea de îngrijire și asistență medicală, fie în sarcini practice?
Mai jos poți citi mai multe detalii despre ceea ce facem:
•
•
•

Îi ajutăm pe vârstnici la îngrijirea personală, precum și la curățenie și la spălarea hainelor
Participăm la activități împreună cu vârstnicii. Acestea pot fi, de exemplu, plimbări, jocuri, cântări, muzică și
dans
Îi ajutăm pe vârstnici la gătit și în timpul meselor

GENERALITĂȚI DESPRE SERVICIILE PENTRU VÂRSTNICI ÎN COMUNA HJØRRING
Sarcina noastră cea mai importantă este să ajutăm și să sprijinim cetățenii în vârstă să aibă o viață decentă și
demnă, cu cea mai înaltă calitate posibilă a vieții.
Oferim îngrijire cetățenilor în vârstă – indiferent dacă sunt bolnavi și/sau slăbiți de bătrânețe – pentru ca aceștia să
aibă o viață bună de zi cu zi, cu posibilitatea de a se întreține cât mai mult timp cu putință.
Mulți vârstnici doresc să rămână în propria locuință cât mai mult timp cu putință.
În momentul în care persoana în vârstă nu mai poate să locuiască singură și să se descurce doar cu ajutorul
îngrijirii la domiciliu, aceasta poate aplica pentru un loc la centrul de îngrijire.

ÎNGRIJIREA LA DOMICILIU ESTE AJUTORUL OFERIT CETĂȚENILOR ÎN PROPRIA
LOCUINȚĂ
În Danemarca, cetățeanul în vârstă poate primi sprijin sub formă de ajutor la domiciliu și asistență medicală. Îngrijirea la domiciliu este un ajutor pentru cetățenii care locuiesc acasă, dar nu se mai descurcă singuri. Poate fi vorba,
de exemplu, despre ajutor cu igiena personală, mese, curățenie, cumpărături. Ajutorul poate fi oferit atât ziua,
seara, cât și noaptea.

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE
Un centru de îngrijire este un cămin pentru oamenii bătrâni sau bolnavi. Trebuie să existe o nevoie de ajutor și
îngrijire atât de mare încât nu poate fi oferită în propria casă.
La centrul de îngrijire oferim cetățeanului în vârstă îngrijire, atenție și supraveghere 24 de ore pe zi. Aici activează
profesioniști din domeniul sănătății care au studii în a oferi îngrijire.

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU DOUĂ DINTRE ANGAJATELE NOASTRE STRĂINE
Nume: 		
Vine din:
Lucrează ca:
Lucrează la:

Anita Krysztofiak
Polonia
Asistent social și medical
Centrul de îngrijire Løkken Hjemmepleje, Comuna Hjørring

Înseamnă mult pentru mine să lucrez în domeniul îngrijirii la domiciliu. Sunt mândră
că lucrez cu oameni în vârstă.
Mă bucur foarte mult că pot contribui și eu pentru ca vârstnicii să aibă o bătrânețe demnă și calitativă. Și că îi
ajut pe acești cetățeni să-și satisfacă nevoile de bază oferindu-le, totodată, activitate în viața lor.
Ajut la rezolvarea multor provocări profesionale interesante și variate într-o singură zi de lucru. Nu există
două zile la fel.
Învăț ceva nou în fiecare zi. Am mulți colegi buni, iar comunitatea și partea socială de la locul de muncă
înseamnă enorm pentru mine.

Nume: 		
Vine din:
Lucrează ca:
Lucrează la:

Djenana Maric
Bosnia
Asistent social și medical și reprezentant al personalului
Centrul de bătrâni Vesterlund Ældrecenter, Comuna Hjørring

Am 48 de ani, sunt căsătorită și locuiesc cu soțul meu și cei 3 copii ai noștri în
Hjørring. În 1993 am venit în Danemarca ca refugiat împreună cu actualul meu soț,
Alexander. Am fugit din țara noastră pentru că era război civil.
În primii 3 ani am trăit în diferite centre de refugiați. Mai întâi Gentofte, apoi Næstved, apoi golful Vigsø, apoi
Hanstholm și în sfârșit am ajuns în Hjørring.
Îmi amintesc perfect cât de dificil a fost procesul de solicitare a azilului politic, de obținere a unui permis
de ședere și de creare a unei vieți de zi cu zi. Toate acestea în timp ce încercam să ne construim un cerc de
cunoștințe, să învățăm o limbă nouă și să ne adaptăm unei culturi diferite.
Am fost angajată de comuna Hjørring din 1997, mai întâi ca asistent pedagogic bilingv întro grădiniță.
În 2004 am urmat cursurile de formare ca asistent social și medical, iar în 2014 am făcut studii ulterioare de
asistent social și medical.
Îmi place meseria mea. Am o abordare pozitivă a vieții de zi cu zi, ceea ce mă face fericită atât pe plan
personal, cât și profesional.

DATE DE CONTACT
Sperăm să ne contactezi
michael.andersen@hjoerring.dk			

41 22 69 14

www.hjoerring.dk/nymedarbejder

Comuna Hjørring
Sănătate, persoane vârstnice și cu dizabilități
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
michael.andersen@hjoerring.dk
41 22 69 14
www.hjoerring.dk
Martie 2022
Foto: Comuna Hjørring

