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Zespół do spraw 
mniejszości narodowych 

Til borgere Polsk

pomaga w zrozumieniu języka i kultury
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Czasami język i różnice kulturowe mogą sprawiać trudności 
w zrozumieniu komunalnych ofert dotyczących zdrowia, oraz 
sposobu ich funkcjonowania. Zespół do spraw mniejszości 
narodowych może Ci pomóc.

• Masz problemy w porozumieniu się z komuną?
• Czy jest coś, czego nie rozumiesz albo masz wątpliwości 

związane z ofertami komunalnymi dotyczącymi zdrowia, 
oraz pomocą, która otrzymujesz?

• Czy masz potrzebę łącznika w celu porozumienia z 
personelem służby zdrowia o  Twoim  zapleczu 
kulturowym, lub o czymś innym w Twojej sytuacji?

Możesz wówczas otrzymać pomoc od kompetentnej 
osoby z Zespołu do spraw mniejszości narodowych, który 
zna Twoje kulturowe i / lub językowe pochodzenie i jest 
objęta tajemnicą zawodową.

Wprowadzenie

Zespół do 
spraw mniejszości 

narodowych 
może Ci pomóc
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Osoba z Zespołu może pomóc w porozumieniu się w 
wypadku, gdy potrzebujesz korzystać z komunalnych 
ofert dotyczących zdrowia lub wyjaśnienia dotyczącego 
istniejących ofert. Jeżeli potrzebujesz porady i szukasz 
odpowiedzi na pytania, osoba z Zespołu do spraw 
mniejszości narodowych dołoży wszelkich starań, aby 
Ci pomóc. Z osobą z Zespołu do spraw mniejszości 
narodowych można rozmawiać zarówno telefonicznie jak i 
osobiście, i nie ma ona prawa przekazywać treści rozmowy 
innym osobom.Jeżeli chcesz porozmawiać z osobą z 
Zespołu do spraw mniejszości narodowych, skontaktuj 
się z pracownikami domu opieki społecznej, domowej, 

Co może osoba z Zespołu 
do spraw mniejszości 
narodowych? 

Osoba z 
zasobami ludzkimi 

jest Twoim 
wsparciem, gdy 

kontaktujesz się z 
komuną
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Zespół do spraw mniejszości narodowych jest 
oferowany obywatelom i ich krewnym, którzy mają inne 
mniejszościowe pochodzenie etniczne .Zespół obejmuje 
Zarząd Zdrowia i Opieki. Osoby z Zespołu do spraw 
mniejszości narodowych są odpowiednio wybierane 
na podstawie  językowych kompetencji,tak, aby mogły 
rozmawiać z innymi osobami w ich ojczystym języku.

Co to jest Zespół do spraw 
mniejszości narodowych?
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Jeżeli chcesz porozmawiać z osobą z Zespołu do spraw 
mniejszości narodowych, skontaktuj się z pracownikami 
domu opieki społecznej, domowej, centrum aktywności, 
centrum zdrowia, lub tam, gdzie jesteś w kontakcie z Opieką 
Zdrowia . Oni skontaktują się następnie z koordynatorem 
Zespołu do spraw mniejszości narodowych.

Pamiętaj poinformować o swoim pochodzeniu językowym 
i kulturowym – w ten sposób będziemy mogli łatwiej 
dopasować Ci odpowiednią osobę z zespołu.

Co musisz zrobić, jeżeli 
chcesz skorzystać z Zespołu 
do spraw mniejszości 
narodowych?

Dopasujemy Ci 
odpowiednią osobę 

z zespołu
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Peder Lykke Centret
Peder Lykkes Vej 63-65 
2300 København S

Telefon: +45 23 81 74 25
Email: etniskressourceteam@kk.dk
Web: www.pederlykkecentret.dk

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z koordynatorem  pod 
numerem telefonu 23 81 74 25, lub
mailowo etniskressourceteam@.kk.dk

Kontakt


