
Ми дуже хочемо зустрітися з 
Вами і поговорити про це

Ви нам потрібні!



Незнання данської мови зовсім не є перешкодою. Є у Вас освіта чи немає також не важливо…

Незалежно від Вашого пепереднього досвіду, ми б дуже хотіли зустрітися з Вами і поговорити про 
можливості працевлаштування, які ми маємо на тепер.
 
Саме зараз ми шукаємо працівників і Ви можете бути одним із них. Чи цікавить Вас робота з людьми 
похилого віку - чи то догляд, чи практичні завдання?
 
Нижче Ви можете прочитати про те, чим ми займаємось
 
• допомога в особистому догляді, а також прибирання у людей похилого віку і прання
• участь у заходах з людьми похилого віку. Це можуть бути наприклад прогулянки, ігри, співи, музика і 

танці
• Допомога у приготуванні їжі а також допомога у споживанні їжі

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СФЕРУ ДОГЛЯДУ ЗА ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ 
У КОМУНІ ЙОРРІНГ

Наше найголовніше завдання це допомога та підтримка людей похилого віку у в тому, щоб вони мали 
якомога краще і гідне якісне життя.
 
Ми піклуємося про догляд за літніми людьми  - незалежно від того чи вони хворі чи слабкі від віку - щоб 
вони могли мати звичайне життя з можливістю піклуватися про себе якомога довше.

Багато літніх людей хочуть якомога довше жити у власному помешкані.

Коли люди похилого віку більше не можуть жити самі і доглядати за собою, вони можуть переїхати до 
будинку пристарілих.

ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЦЕ ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ У ЇХ ВЛАСНОМУ 
БУДИНКУ

У Данії люди похилого віку можуть отримати допомогу по догляду у власному будинку або по догляду за 
хворими. Допомога по догляду призначається людям, котрі живуть у себе вдома, але мають труднощі з 
обслуговуванням себе. Це, наприклад, може бути допомога в особистій гігієні, готування їжі, прибирання, 
закупівля продуктів. Це може бути як вдень, так і ввечері і вночі.

ЦЕНТР ДОГЛЯДУ (БУДИНОК ПРИСТАРІЛИХ)

Будинок пристарілих це дім для літніх або хворих людей. Людина повинна мати таку потребу в догляді та 
піклуванні, яку не можна надати у власному будинку. 

У центрі догляду ми цілодобово забезпечуємо догляд та піклування за людьми похилого віку. Тут працює 
медичний персонал, який має спеціальну освіту.



ЗУСТРІЧАЙТЕ ДВОХ НАШИХ ІНОЗЕМНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Імя:   Аніта Крижтофяк
Походження:  Польща
Працює:   соціальним та медичним помічником
Місце роботи:  Льоккен Ємеплає, комуна Йорінг

Для мене робота у сфері догляду багато значить. Я пишаюсь тим, що я працюю з 
літніми людьми. 

Мені приносить задоволення вносити свою частку в забезпеченні якісного та цінного життя в старості. 
Також допомагати слабшим громадянам у їх базових потребах і вносити зміст в їх життя. 

Я вирішую багато різних професійних та цікавих задач протягом дня. Немає двох однакових днів. 

Кожного дня я дізнаюся щось нове. У мене багато хороших колег, соціальні зв язки для мене дуже 
важливі.

Імя:   Дєнана Марік
Походження:  Боснія
Працює:   соціальним та медичним асистентом, представник 

    персоналу
Місце роботи:  будинок пристарілих Вестерлунд, комуна Йоррінг

Мені 48, я одружена і живу разом із своїм чоловіком та 3-ма дітьми у Йорінгу. 
У 1993 я приїхала в Данію як біженець разом із своїм теперішнім чоловіком 
Олександром. Ми поїхали із своєї країни, тому що там була громадянська війна. 

Перші 3 роки ми жили у різних центрах для біженців. Спочатку у Гентофте, потім у Нестведі, після цього 
у Вігсьо бухт, потім у Ханстхолмі і вкінці ми приїхали до Йорінга. 

Я точно пам ятаю, як важко було пройти процес подачі на біженство, отримати дозвіл на проживання, 
і «створити» звичайне щоденне життя. А під час цього також неохідно було вивчати мову, створювати 
соціальні контакти і реалізувати себе в іншій культурі.

Я працюю у комуні Йорінг з 1997, спочатку як двомовний помічник педагога у дитячому садку. 

У 2004 я вивчилася на соціального та медичного помічника, а в 2014 отримала освіту соціального та 
медичного асистента.

Я люблю свою роботу. Я дивлюсь позитивно на свої будні, що робить мене щасливою  як у моїй роботі 
так і в моєму повсякденому житті.

Контакти

Ми сподіваємось почути від Вас 

 michael.andersen@hjoerring.dk   41 22 69 14
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