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KaN DU fØle 
DIG hjemme  
PÅ ET PLEJEHJEM  
I DANMARK?

peder lykke Centret
- et mangfoldighedsplejehjem

Velkommen til Peder Lykke Centret - Københavns første 
mangfoldighedsplejehjem. 

På et mangfoldighedsplejehjem bor beboere med forskellig etnisk 
baggrund, sprog og religion sammen. Der er både beboere med 
dansk og anden etnisk baggrund. Dine nærmeste naboer kan tale 
forskellige sprog og have forskellige religioner. 

hvert meNNesKe er UNIKt
På Peder Lykke Centret respekterer vi den måde, du ønsker 
at leve dit liv. Det er vigtigt for os, at du så vidt muligt kan 
fortsætte med at leve, som du plejer – også i forhold til religion 
og interesser. Vi er vant til at arbejde sammen med mennesker  
med forskellig baggrund. Og der er allerede flere etniske minoriteter,  
der bruger vores tilbud i aktivitetscentret og daghøjskolen.
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spØrGsmÅl 
OG SVAR

Bor Der maNGe meD aNDeN etNIsK  
BaGGrUND pÅ peDer lYKKe CeNtret?
Ikke endnu, men flere bruger vores aktivitetscenter og 
daghøjskole. Vi håber, at du vil være med til at gøre Peder 
Lykke Centret til et sted, hvor flere etniske minoriteter har 
lyst til at bo. Vores nuværende beboere glæder sig til at få nye 
naboer med forskellige livshistorier.

hvIlKeN slaGs maD KaN jeG fÅ?
Vi lægger vægt på, at alle kan spise den mad, vi laver. Du kan 
få klar besked om, hvilke råvarer vi anvender, og hvordan vi 
tilbereder maden i køkkenet. Vores køkkenmedarbejdere er 
uddannet til at håndtere forskellige behov.

KaN jeG praKtIsere mIN relIGIoN?
Ja. På Peder Lykke Centret er alle velkomne. Alle har 
mulighed for at praktisere deres religion, enten i deres egen 
private bolig eller i det lokale, vi indretter til formålet.

fejrer I aNDre hØjtIDer eND De DaNsKe?
Vi vil gerne fejre alle de højtider, som vores beboere ønsker – 
både dem, vi har tradition for at fejre nu, og andre, som nye 
beboere tager med sig.
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hvorDaN Bor jeG pÅ plejehjemmet?
Du har din egen private bolig, som du selv kan indrette, og  
hvor du selv kan medbringe møbler. Du har eget bad og toilet.  
Der er medarbejdere hele døgnet på plejehjemmet, som er 
fagligt uddannede til at hjælpe med den pleje og omsorg, du 
har brug for. Der er også fælles arealer, som du kan bruge. Din 
familie og venner er meget velkomne på Peder Lykke Centret.

hvorDaN arBejDer meDarBejDerNe meD 
maNGfolDIGheD?
Medarbejderne på Peder Lykke Centret bliver uddannet, så de 
har viden om beboere med forskellig baggrund.  Vi lægger stor 
vægt på at lytte til dig og din familie. På hver afdeling er der to-
tre medarbejdere med anden etnisk baggrund.

Hoşgeldiniz
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fÅr jeG pleje af eN meDarBejDer, Der taler 
samme sproG som jeG?
Du vil få hjælp af den medarbejder, der fagligt er den bedste til 
at hjælpe med dine behov for pleje og omsorg. Det vil ikke altid 
være muligt at få hjælp fra en medarbejder, der taler samme 
sprog som dig, men vi vil inddrage andre medarbejdere, hvis der 
er mulighed for det. 

hvaD Koster Det at Bo pÅ 
maNGfolDIGheDsplejehjemmet?
Du skal selv betale for dine udgifter, som i enhver privat bolig. 
Det drejer sig fx om indskud, husleje, el, varme, tv-licens,  
telefonabonnement og mad.

hvor KaN jeG fÅ mere INformatIoN?
Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
os direkte på telefon 32 34 43 87. Du er også velkommen til at 
besøge os på Peder Lykke Centret, og se hvad vi tilbyder.

hvaD sKal jeG GØre, hvIs jeG ØNsKer at Bo 
pÅ peDer lYKKe CeNtret?
Du skal kontakte visitationen på telefon 33 66 33 66 og aftale 
et møde med en visitator, som vurderer, om du kan henvises 
til en plejebolig. Vurderingen er baseret på kommunens regler 
og serviceniveau, som fastlægges af politikerne. Der kan være 
særlige regler for udenlandske eller danske statsborgere, afhæn-
gigt af hvor længe man har opholdt sig i Danmark.
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 Jeg er meget glad for, at vi 
er mange forskellige beboere 
på Peder Lykke Centret, og 
at vi bor sammen, men også 

kan gå hver til sit. 

Maria Magdalene Nielsen, 74 år, 
fra Filippinerne

Peder Lykke  
Centret har et tæt 
samarbejde med 

Urban- 
planen, andre  

netværk og frivillige 
organisationer.

Peder Lykke Centret  
består af et mangfoldig- 

hedsplejehjem, et  
aktivitetscenter og en 

daghøjskole.



See you 
soon!

peDer lYKKe CeNtret
Peder Lykkes Vej 63-65
2300 København S
Telefon: 32 34 43 87
www.pederlykkecentret.dk
Centerchef: Mette Olsen
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