
 

 
 

Pressemeddelelse 

Forenelighed i et nyt perspektiv – dagcenter muliggør deltagelse 
 
Flensborg, 30.03.2022 - Fire ud af fem personer med behov for pleje i Tyskland bliver efter oplysninger 
fra det statistiske Bundesamt passet i hjemmet. 56 % af alle mennesker med behov for pleje bliver 
overvejende passet af sine egne familiemedlemmer. 
 
Sammen med Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig åbner Adelby 1 et dagcenter for seniorer i 
bydelen Rude i Flensborg. Dette ganske særlige samarbejde muliggør to delkoncepter under samme 
tag. 
 
Blandt de flere end 650 medarbejdere i Adelby 1 er der talrige medarbejdere, som har måttet gå på 
nedsat arbejdstid eller som slet ikke kan arbejde på grund af plejebehov hos familiemedlemmer. For 
Adelby 1 betyder ”Forenelighed i et nyt perspektiv – dagcenter muliggør deltagelse” ikke kun 
børnepasning efter behov, men at kunne imødekomme alle behov i forskellige livssituationer. 
 
Som overalt i Tyskland findes der også i det danske mindretal i Sydslesvig en stigende behov for hjælp 
for familiemedlemmer, som i hjemmet selv må passe deres ældre familiemedlemmer. En hverdag i et 
dagcenter med dansksproglig og kulturel kontekst bliver således gennem dette samarbejde muligt.. 
 
Gennem tilbud om ophold på et dagcenter tilvejebringes sikkerhed for at familiemedlemmer, der yder 
pleje til ældre, kan gøre brug af behovsorienteret pleje og samtidig deltage i arbejdslivet. 
For seniorer tilbyder et dagcenter aktiviteter, som omfatter flere generationer og deltagelse i 
samfundslivet i lokalsamfundet. 
 
 
Om Adelby 1: 
Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH driver 14 daginstitutioner, familiecentre, en såkaldt IFF til interdisciplinær 
understøttelse af småbørn og bofælleskaber for børn og unge. Der tilbydes ambulante tjenester på 70 skoler og endelig på 
seks skoler det såkaldte ”Offenen Ganztag”. 
Herudover driver Adelby 1 videreuddannelsescentret ”Akademie1”. 
Virksomheden beskæftiger over 650 medarbejdere og understøtter flere end 2.000 børn og unge i det nordlige Slesvig-
Holsten. Adelby 1 samarbejder med kommuner, landet Slesvig-Holsten og andre institutioner rundt omkring inklusive 
modelforsøg i børneinstitutioner og skoler. Adelby 1 har, som den første private institution i Slesvig-Holsten fået sin 
kvalitetsstyring certificeret i overensstemmelse med den af Landet Slesvig-Holsten anerkendte metode Art-Set og er løbende 
underkastet kontroller og certificeringer. Som den første virksomhed i Flensborg har Adelby 1 fået udstedt et balance 
regnskab efter den østrigske metode ”Gemeinwohl-Ökonomie” og blev for første gang certificeret i 2020. 
Læs mere om Adelby 1 på www.adelby1.de.  
 
Om Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig e.V.: 
Dansk Sundhedstjenestes mission er at opretholde og fremme sundhedstilstanden i den sydslesvigske befolkning, i 
særdeleshed i den danske folkegruppe. 
Hjemmeplejens arbejde er baseret på grundsætningen om ”længst muligt i eget hjem” og tilbyder borgere, der på grund af 
sygdom, invaliditet eller at andre grunde er svækkede, hjælp og støtte. Plejehjemmet Dansk Alderdomshjem tilbyder 
professionel pleje med fokus på nærhed sikkerhed, respekt og ikke mindst danske traditioner. Plejehjemmet bliver 
understøttet af af en kreds af frivillige. Skolesundhedstjenesten består af et multidisciplinært team af læger, socialrådgivere, 
sygeplejersker, tandlæge og tandplejere, som med dansk forbillede rådgiver i spørgsmål om sundhed, sygdom og trivsel i hele 
familien. 

Læs mere om Dansk Sundhedstjeneste på www.dksund.de. 
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