Kære P. Obel
Nu hvor vi er ved det sidste med at tømme mors lejlighed, er det også på
høje tid at få skrevet til dig. Jeg vil gerne sige dig og dine medarbejdere en
stor tak for den måde i var omkring Mor, mens hun boede i sit hjem. Det var
en stor lykke for hende og for os, at hun fik Jer som plejere. Vi prøvede flere
andre, da det var Far, der havde brug for personlig hjælp og pleje, og derfor
blev det så tydeligt, at se forskellen. Jeres respekt for Mor tror jeg var det
mest betydningsfulde. Det var i meget stort omfang de samme personer, der
kom hos Mor, og hvis der en sjælden gang var nødt til at komme en anden,
blev der altid ringet i forvejen, så Mor vidste det. Når man har med
mennesker at gøre - og oven i købet skal komme i deres hjem - er det
afgørende, at man forstår at sætte sig ind i disse menneskers situation, at
prøve at forstå hvad det vil sige, at være helt afhængig af andre mennesker.
Det følte jeg virkelig, at I magtede, - og jeg ved fra den tid, hvor det var min
Far, der havde brug for hjælp, at det desværre ikke er en selvfølge.
Respekten - og omsorgen - kom også til udtryk i at Mor havde
medbestemmelse over hvad det var hun havde brug for. Man skulle tro, at
det var en naturlig ting, men det ved jeg - også fra tidligere - at det ikke er.
Jeg vil virkelig håbe og ønske, at I må kunne bevare dette høje niveau i Jeres
firma. Jeg ved Mor anbefalede Jer overfor alle hun hørte om, som skulle til
at have hjælp i hjemmet, - og jeg vil gøre det samme!
Jeg håbede længe, at Mor kunne komme hjem og være, med Jeres gode
hjælp, men kan godt se, at det ville være håbløst. Jeg synes vi har fået lavet
en rigtig hyggelig stue til hende, men hun bliver (desværre) mere og mere
bevidst om hvor hun er og synes det er svært, men siger også at hun godt
ved, at hun har brug for at være et sted, hvor der er nogle til at hjælpe
hende. - Var det ikke noget for Jer at lave et plejehjem ??? Det tror jeg I ville
være gode til!
Et eller andet sted tror / håber jeg Mor kan huske Jer, og så ved jeg at jeg
ville skulle hilse så mange gange og sige tak.
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Kære Hjemmehjælpsmodtager
P. Obel er godkendt i kommunen til at levere ydelser
efter fritvalgsordningen.
Er De visiteret i kommunen til hjemmehjælp, kan De
gratis vælge P. Obel.
P. Obel har mere end 12 års erfaring indenfor pleje,
omsorg og praktisk hjælp. Vi er en virksomhed, hvor
kvalitet og service sættes i høj kurs, samt kendetegner
vores arbejde.
Virksomheden udvikles løbende, så vi til enhver tid er
bedst mulig egnet til at påtage aktuelle opgaver,
overtage nye opgaver samt forandringsparate i
fremtiden. Hver medarbejder bidrager til, at
virksomheden skal blive endnu bedre i forhold til
kvalitet og service.
P. Obel garanterer en fast hjælper. Vi bærer altid
uniform samt Id-kort. Medarbejderne taler og forstår
dansk.
P. Obel sætter pris på, at vores borgere ved hvad de
får, hvornår de får det og af hvem… Og ikke mindst at
have tilfredse borgere.
P. Obel leverer pleje hele døgnet samt praktisk hjælp i
dagtimerne

Vi kan også tilbyde Dem tilkøb af div. ydelser
såsom:








Ekstra pleje
Ekstra rengøring
Tøjvask
Hovedrengøring
Flytterengøring
Havearbejde
Vinduespolering

 Malerarbejde
 Murearbejde
 Gulvservice
 Dødsbo ryddes

Ring i dag og hør nærmere om
P. Obel Hjemmepleje Service
Tlf: 27 73 67 67, Fax: 44 27 12 01
Kontortid kl. 08-16, Akut kl. 16-08
De går aldrig forgæves hos P. Obel

