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DANİMARKA’DA 
BİR HUZUREVİNDE 
KENDİNİZİ EVİ-
NİZDE HİSSEDE-
BİLİR MİSİNİZ?

Peder Lykke Merkezi
- Çokkültürlü bir huzurevi

Kopenhag’ın ilk çokkültürlü huzurevi Peder Lykke Merkezine hoşgeldiniz.

Çokkültürlü bir huzurevinde, farklı etnik kökenden, dil ve dinden gelen 
vatandaşlar birlikte yaşarlar. Burda hem Danimarka`lı hem de farklı etnik 
kökenden vatandaşlar birliktedir. Burda en yakın komşunuz farklı bir dil 
konuşabilir, farklı bir dine sahip olabilir. 

HER İNSAN EŞSİZDİR
Peder Lykke Merkezinde hayatınızı yaşama şeklinize saygı duyarız. 
Bizim için, hem dini açıdan hem de ilgi duyduğunuz konular açısından 
hayatınızı mümkün olduğunca alışkın olduğunuz,  şekilde yaşamaya 
devam etmeniz önemlidir. Bizler farklı etnik kökenden insanlarla bir-
likte çalışmaya alışkınız. Ve halihazırda bir dizi farklı etnik kökenden 
vatandaşlar aktivite merkezimiz ve gündüz yetişkin eğitim merkezimizde 
sunulan hizmetlerden yararlanmaktadırlar.
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SORU VE 
CEVAPLAR

PEDER LYKKE MERKEZİNDE FARKLI ETNİK 
KÖKENDEN ÇOK VATANDAŞ YAŞIYOR MU?
Şu an için hayır, ama çok sayıda kişi aktivite merkezimizden ve 
gündüz yetişkin eğitim merkezimizden yararlanmaktadır. Umarız 
Peder Lykke Merkezi’ni farklı etnik kökenden kişilerin yaşamayı 
isteyeceği bir yer haline getirmekte bize yardımcım olursunuz. Şu 
an için burada yaşayan sakinlerimiz farklı yaşam hikayeleri olan 
yeni komşular edinmek için heyecanla beklemektedirler.

NE TÜR YEMEKLER YİYEBİLİRİM?
Yaptığımız yemekleri herkesin yemesine önem veririz. 
Hangi malzemeleri kullandığımız ve mutfakta yemekleri 
nasıl hazırladığımızı size net olarak bildirebiliriz. Mutfak 
elemanlarımız farklı ihtiyaçları karşılayacak eğitimi almışlardır.

DİNİMİ TAKİP EDEBİLİR MİYİM?
Evet. Peder Lykke Merkezinin kapısı herkese açıktır. Herkes 
kendi konutunda ya da bu amaçla hazırlayacağımız odada, dini 
vecibelerini yerine getirebilir.

DANİMARKA`DA KUTLANAN BAYRAMLARDAN 
FARKLI GÜNLERİ KUTLUYOR MUSUNUZ?
Sakinlerimizin istediği bütün bayramları kutlamak istiyoruz, 
hem geleneksel olarak kutladığımız bayramları hem de yeni 
sakinlerimizin beraberlerinde getirdikleri bayramları.
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HUZUREVİNDE NASIL YAŞAYACAĞIM?
Kendinize ait mobilyaları getireceğiniz ve istediğiniz gibi 
döşeyebileceğiniz size ait daireniz mevcuttur. Kendinize ait 
tuvalet ve banyonuz bulunur. 
Huzurevinde 24 saat boyunca size ihtiyacınız olan ilgi 
ve bakımı sunacak eğitim almış görevliler bulunur. 
Yararlanabileceğiniz ortak alanlar da mevcuttur. Peder Lykke 
Merkezinin kapıları aileniz ve arkadaşlarınıza açıktır.

GÖREVLİLER ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK İLE NASIL 
ÇALIŞIRLAR?
Peder Lykke Merkezi görevlileri farklı kültürlere sahip sakinler 
hakkında bilgi sahibi olacak şekilde eğitim almışlardır. Siz ve 
ailenize kulak vermek bizim için çok önemlidir. Her bölümde 
farklı etnik kökene sahip iki üç görevli mevcuttur.

Hoşgeldiniz

ترحيب
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BENİMLE AYNI DİLİ KONUŞAN BİR GÖREVLİ Mİ BANA 
BAKAR?
Size İhtiyacınız olan ilgi ve bakımı verecek, en iyi eğitimli 
görevli size yardım edecektir. Sizinle aynı dili konuşan bir 
görevliden yardım almak herzaman için mümkün olmayabilir, 
ama eğer mümkünse diğer görevlilerden yardım alırız. 

ÇOKKÜLTÜRLÜ HUZUREVİNDE KALMANIN 
MALİYETİ NE KADAR?
Kendinize ait bir dairede yaşar gibi kendi giderlerinizi kendiniz 
ödeyeceksiniz. Bunlar öneğin depozit, ev kirası, elektrik, 
kalorifer, TV lisansı, telefon ve yemek giderleridir.

DAHA FAZLA BİLGİYİ NERDEN ALABİLİRİM?
Daha fazla sorularınız varsa, bizi 32 34 43 87 numararlı 
telefondan direk arayabilirsiniz. Bizi Peder Lykke Merkezinde 
ziyaret edebilir ve sunduğumuz hizmetleri orada görebilirsiniz.

PEDER LYKKE MERKEZİNDE YAŞAMAK İSTİYORSAM 
NE YAPMALIYIM?
33 66 33 66 numaralı telefondan vizitasyonu arayarak, bir 
huzurevine yönderilip yönlendirilemeyeceğinizi değerlendirecek 
bir vizitatör ile toplantı randevusu almalısınız. Bu 
değerlendirme belediyenin politikacılar tarafından belirlenen 
kuralları ve hizmet seviyesine göre yapılır. Danimarka`da ikamet 
ettikleri süreye bağlı olarak yabancı kökenli ya da Danimarkalı 
vatandaşlara özel kurallar geçerli olabilir.
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 Peder Lykke  
Merkezinde çok farklı 

sakinler bulunduğu ve birlikte 
yaşadığımız için ve aynı 

zamanda herkesin kendi evine 
çekilme olanağı bulunduğu için 

çok memnunum. 

Marie Magdalene Nielsen,  
74 yaşında ve Filipinli.

Peder Lykke Merkezi 
Urbanplanen, diğer 
sosyal oluşumlar ve 
gönüllü kurumlar 
ile yakın işbirliği 

içerisindedir.

Peder Lykke 
Merkezi, çokkültürlü 

bir huzurevi, bir 
aktivite merkezi ve 
bir gündüz yetişkin 

eğitim merkezinden 
oluşmaktadır.



See you 
soon!
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Peder Lykke Centret
Gündüz yetişkin eğitim merkezinde

Aktivite merkezi (Zemin Kat)
Huzurevi (1 zemin ve 2 zemin) 
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