
Herkes i çin 
huzurevi 

Peder Lykke Merkezinde yaşam nasıldır?
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Danimarka’nın 
ilk çok kültürlü 
huzurevi Peder 
Lykke Merkezine 
hoşgeldiniz

Çok kültürlü bir huzurevinde, farklı etnik köken ve kültürlerden gelen 
vatandaşlar birlikte yaşar. Burada hem Danimarka kökenli hem de 
farklı etnik kökenlerden ikamet eden vatandaşlar ve çalışanlar bulun-
maktadır. Burada en yakın komşunuz farklı bir dil konuşabilir, farklı bir 
dine veya ilgi alanına sahip olabilir. 

Peder Lykke Merkezinde hayatınızı yaşama şeklinize saygı duymakla 
birlikte, sizin farklılıklarınızın bize bir zenglinlik kattığını düşünüyo-
ruz. Her bireyin yaşam kalitesini sağlamak için günlük hayatta güvenli 
bir ortam ve iyi deneyimler oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu aynı 
zamanda dini açıdan hem de ilgi duyduğunuz konular için de geçer-
lidir. 

Huzurevindeki yaşayan vatandaşlara çalışanların yaklaşımı; her bire-
yin eşsiz bir insan olmasıdır. Çalışanlar, vatandaşların hayatını müm-
kün olduğunca alışkın olduğu, şekilde yaşamaya devam edebilmesi 
için çeşitli araçlara ve eğitime sahiptir. 



Merkezimizin işçi kadrosu 
20’den fazla farklı etnik köken-
den oluşmakta ve 15’ten fazla 
dil konuşmaktadır
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İnterkültürel oda 
Interkültürel oda camiye, kilisiye veya tamamen bir üçüncü görüntüye 
dönüştürebilmemiz için, projektörler ve ışıklarla dizayn edilmiştir. Bu 
odanın yapılış amacı vatandaşların farklı ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu 
nedenle interkültürel oda vatandaşların inisiyatifine göre oluşturulmuş 
farklı aktivitelere kullanılabilir şekildedir. Zaman zaman çalışanlar bu 
odada farklı aktiviteler düzenlemektedir. Örneğin, bu odada Filipinler 
usulü Noel kutlandı. Eğer ibadet etme, meditasyon yapma veya tek 
başına huzur bulmak arzu edinilirse sessiz odamız mevcuttur.  

”Burada hoş 
karşılandığımı 
hissediyorum. 

Burada kendim 
olabiliyorum”



 

Peder Lykke Merkezinde bir 
arada birçok çeşit vatandaşlarla 
yaşadığımız için ve aynı za-
manda kendi odamıza çekile-
bilme imkanımız olduğu için 
de çok memnunum.

Maria Magdalena Nielsen, 
80 yaşında, Filipin’lerden
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Soru ve 
cevaplar 

Peder Lykke Merkezinde farklı etnik kökene ait çok vatandaş 
yaşıyor mu?
Peder Lykke Merkezinde 15i aşkın ülkeden gelen çeşitli vatandaşla-
rımız var ama çoğunluk olarak Danimarka kökenli vatandaşlarımız 
bulunmaktadır. Huzurevimizde vatandaşlarımız etnik kökene bakıl-
maksızın yan yana yaşamaktadır. Gündüz yetişkin eğitim merkezimiz 
ve aktivite merkezimizde de farklı etnik köken ve kültüre sahip üyele-
rimiz bulunmakta. 

Çokkültürlü huzurevinde nasıl yaşarım? 
Kendinize ait mobilyaları getireceğiniz ve istediğiniz gibi döşeye-
bileceğiniz size ait bir daireniz mevcuttur. Burada kendinize ait bir 
oturma odanız, tuvalet ve banyonuz bulunur. Huzurevinde size 
ihtiyacınız olan ilgi ve bakımı sunacak eğitim almış personel bulunur. 
Yararlanabileceğiniz ortak alanlarda mevcuttur. Burada aileniz ve 
arkadaşlarınıza zaman ayırmakta tamamen serbestsinizdir. 

Ne tür yemekler yiyebilirim? 
Herkesin yiyebileceği yemekleri yapıp servis etmeye ve bu konuda her-
kese söz hakkı vermeye özen gösteriyoruz. Hangi malzemeleri kullandı-
ğımızı ve mutfakta yemekleri nasıl hazırladığmızı size net olarak bildi-
rebiliriz. Mutfak elemanlarımız, sakinlerin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak 
eğitimi almışlardır.  Her ay mutfak elemanlarımız bir önümüzde ki ay 
için aylık bir yemek planı hazırlar. Bu planda her gün helal yemek seçme 
imkanı vardır. Eğer servis edilen yemek hakkında özel istekleriniz var ise 
merkezimizde ki çalışanlarımız bunu içtenlikle bilmek ister. 
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Çokkültürlü huzurevine taşındıktan sonra ailemi ve arkadaşlarımı 
aynı boyutta görebilir miyim?
Peder Lykke Merkezine taşındığınız vakit istediğiniz kadar ziyaret 
edilme imkanınız olabileceği, size ait bir daireniz olacaktır. Aslın-
da personelin bakım görevlerini yerine getirmesi, birçok akrabaya, 
görüşmelerin daha verimli geçtiği izlenimi veriyor. Bunun yanısıra 
huzurevimizde yaşayan bir vatandaş olarak etrafınızda her zaman 
insanlar olacaktır ve her gün katılma imkanı bulabileceğiniz çeşitli 
aktiviteler bulunmaktadır. 

Çokkültürlü huzurevinde beni kim yönetecek?
Merkezime taşındığınız da istediğiniz gibi döşeyebileceğiniz size 
ait bir daireniz olacaktır. Hangi aktiviteye katılacağınıza, hangi dini 
ibadeti yerine getireceğinize veya ne yiyeceğinize siz karar verebi-
lirsiniz. Size ve ailenizi dinlemek bizim için çok önemlidir. Sizin her 
zaman ki hayatınızı sürdürebilmeniz için, elimizden geleni yaparız. 

Danimarka’da kutlanan bayramlardan farklı özel günleri kutluyor 
musunuz?
Dünyada bulunan geleneklerin gün geçtikçe daha da fazla bilincinde 
oluyoruz.  Şimdiye kadar klasik Danimarka bayramlarının dışında Çin 
Yılbaşısı, Filipin Noeli, Ekim şenliği ve Ramazan bayramını kutladık. 
Ayrıca her sene çeşitli ülkeleri temsil eden birçok ülke çadırları ku-
rarak çokkültürlülük şenliği düzenliyoruz. Yeni geleneklere açığız ve 
genellikle sakinlerimizin köken ve özgeçmişini temsil eden etkinlikler 
düzenlemeye çalışıyoruz. Yeni etkinliklere de açığız ve bu yüzden 
isteklerinizi bizimle rahatlıkla paylaşabilirsiniz. 

Benimle aynı dili konuşan bir görevli olacak mı? 
Size ihtiyacınız olan ilgi ve bakımı verecek, en iyi eğitimli görevli size 
yardım edecektir. Sizinle aynı dili konuşan bir görevliden yardım 
almayı herzaman garanti veremeyiz, ama 20 dilden fazla dil konuşan 
işçi kadromuz olduğu için, genellikle sizinle aynı dili konuşan görevli-
leri dahil edebiliriz. 



Hem aktivite merkezi,  gündüz 
yetişkin eğitim merkezi 
hem de alışveriş olanakları 
ve kafesi ile günlük işleriniz 
merkezimizin çatısı altında 
kolaylıkla halledilebilenir.

Burada dinimi yaşayabilir miyim?
Evet. Peder Lykke Merkezimizin kapısı herkese açıktır. Herkes kendi 
dairesinde ya da bu amaçla hazırlanmış interkültürel veya sessiz oda 
da vecibelerini yerine getirebilir. Ayrıca farklı dinlere ve kültürlere ait 
özel gün ve bayramları hep birlikte kutlamaya gayret gösteriyoruz.
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Çokkültürlü huzurevinde kalmanın maliyeti ne kadar? 
Kendinize ait bir dairede yaşar gibi kendi giderlerinizi kendiniz öde-
yeceksiniz. Bunlar örneğin depozit, ev kirası, elektrik, kalorifer, TV 
lisansı, telefon ve yemek giderleridir. 

Çokkültürlü huzurevinde yaşamak istiyorsam ne yapmalıyım?
Huzurevinde yaşamak için belediyenin vizitasyonu tarafından de-
ğerlendirilmeniz gerekiyor. 33 66 33 66 numaralı telefondan vizi-
tasyonu arayarak, bir vizitatör ile toplantı randevusu almalısınız. Bu 
görüşmeden sonra huzurevine yönlendirilip yönlendiremeyeceğiniz 
değerlendirilecektir. Bu değerlendirme belediyenin politikacılar tara-
fından belirlenen kuralları ve hizmet seviyesine göre yapılır. Bir hu-
zurevine yönlendirildiğiniz vakit, vizitatörler size seçeneklerinizden 
bahseder. Bu görüşmede Peder Lykke Merkezinde kalmak istediğini-
zi dile getirebilirsiniz. 



Peder Lykke Merkezi 
ilgi alanlarınızı 

gerçekleştirmeniz için 
size birbirinden farklı 

seçenekler sunar

Çokkültürlü huzurevinde yaşa-
mak istiyorsam ne yapmalıyım ?
 
Huzurevinde yaşamak için belediy-
enin vizitasyonu tarafından değer-
lendirilmeniz gerekiyor. 33 66 33 
66 numaralı telefondan vizitasyonu 
arayarak, bir vizitatör ile toplantı 
randevusu almalısınız
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