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Zespół do spraw mniejszości 
narodowych
pomaga w zrozumieniu 
języka i kultury

Til borgere og pårørende Polsk
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Czasami język i różnice kulturowe mogą sprawiać trudności w 
zrozumieniu ofert komunalnych i sposobu ich funkcjonowania. 
Zespół do spraw mniejszości narodowych może Ci pomóc. 

• Masz problemy, aby porozumieć się z komuną ? 
• Czy jest coś czego nie rozumiesz lub masz wątpliwości 

związane z ofertami komuny i pomocą, która otrzymu-
jesz? 

• Czy Ty lub Twoj ktoś z Twojej rodziny ma potrzebę 
porozmawiania z kimś  na tematy prywatne związane z 
Twoją sytuacją życiową lub Twoich bliskich?

Możesz wówczas uzyskać pomoc od osoby z zespółu do 
spraw mniejszości narodowych,  która zna Twoje kulturo-
we i / lub językowe pochodzenie oraz jest objęta tajemnicą 
zawodową. 

Wstęp 

Zespół do 

spraw mniejszości 

narodowych może Ci 

pomóc
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Osoba z zespołu do spraw mniejszości narodowych ma czas 
i ochotę, aby wysłuchać i porozmawiać o Twoich trudno-
ściach, związanymi  z ofertami komunalnymi. Jeśli 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 naro-
dowych  można porozmawiać zarówno telefonicznie jak i 
osobiście, i nie ma ona prawa przekazywać treści konwersacji 
innym osobom.

Osoba do spraw 

mniejszości narodowy-

ch wyslucha Cię i poro-

zmawia z Tobą, kiedy 

bedziesz w kontakcie z 

komuną

Co może osoba z zespołu do 
spraw mniejszości narodowych?
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Co to jest zespół do spraw 
mniejszości narodowych? 
Zespół do spraw mniejszości narodowych jest oferowany 
obywatelom i ich krewnym, którzy mają inne pochodze-
nie etniczne niż duńskie i mieszkają na Amager. Obejmuje 
również pracowników opieki i zdrowia na Amager. Osoby z 
zespołu do spraw mniejszości narodowych są odpowiednio 
wybierane pod kątem ich umiejętności i kometencji,  tak 
aby mogły porozmawiać z innymi osobami w ich ojczystym 
języku.
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Co musisz zrobić, jeśli chcesz 
skorzystać z zespołu do spraw 
mniejszości narodowych?

Dopasujemy Ci 

odpowiednią osobę z 

zespołu

Jeśli chcesz porozmawiać z osobą z zespołu do spraw mniej-
szości narodowych, skontaktuj się z pracownikami domu 
opieki społecznej, domowej, centrum aktywności, zdrowia 
lub tam, gdzie jesteś w kontakcje z Opieką Zdrowia na 
Amager. Oni wówczas skontaktują się z kordynatorem ze-
społu do spraw mnieszości narodowej,

Podaj prosze swoje pochodzenie językowe i kulturowe - w 
ten sposób będziemy mogli łatwiej dopasować Ci odpo-
wiednią osobę z zespołu. 
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Selvejende Institution
Peder Lykkes Vej 63-65 
2300 København S

Telefon: +45 32 34 43 39 / 23 81 74 25
Email: jg18@suf.kk.dk
Web: www.pederlykkecentret.dk

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z koordynatorem Ayse 
Döner pod numerem telefonu 23 81 74 25, lub mailowo 
Etniskressourceteam@suf.kk.dk 

Kontakt


