
Kære Borger, 
Efter et langt liv, eller syg-
dom, kan det være svært at 
blive afhængige af andre. 
derfor er vi meget bevisdste 
om, at vi hjælper mennesker, 
der tildligere har haft friheden 
ved at kunne selv. Den frihed 
vil vi gerne hjælpe dig med at 
bevare i størst muligt omfang. 

PRAKTISK HJÆLP
MED OMSORGMI-VI-REN & Service-Vagten er en dansk ejet servicevirksomhed, 

der står for Dansk arbejdskraft, Dansk kvalitet, Danske produkter og 
et Fynsk håndslag på pålideligheden.
 
Vi har en vision om at være Fyns mest attraktive leverandør inden-
for rengøring, vinduespolering, haveservice, personlig pleje og som 
noget nyt ”mad ud af huset” til private og erhverv. 

MI-VI-REN & SERVICE-VAGTEN er en af de største leverandører 
under fritvalgsordningen på Fyn, hvor vi tilbyder visiteret ydelser for 
Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland, Assens og Nyborg kom-
mune. 

Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten af vores arbejde, og vi 
sætter en ære i altid at yde den bedst mulige service og pleje for 
både vores kunder, borgere og ikke mindst vores ansatte. 

Pia Pauli
Indehaver

TÆTHED, NÆRVÆR
& INDLEVELSE

Jeg, om nogen ved, hvor vigtigt det er at have 
den rette støtte omkring en. I september 2016 
blev jeg ramt af en hjerneblødning, og havde det 
ikke være for familie, venner og professionelle 
hænder, så var jeg aldrig kommet mig så godt og 
havde fået min livskvalitet tilbage

Højrupvej 13, 5750 Ringe - Markledet 3, 5610 Assens
Tlf: 70 20 38 75 - E-mail: mail@miviren.dk - www. miviren.dk

TÆTHED 
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Hos os betyder hvert enkelt 
menneske ALT!
Når et langt liv går på hæld, eller har sygdom ramt ens liv, kan de dagli-
ge sysler blive en for stor opgave at klare selv. Efter et langt liv, kan det 
være svært at blive afhængige af andre. Derfor er vi meget bevidste om, 
at vi hjælper mennesker, der tidligere har haft friheden ved at kunne selv. 
Og den frihed vil vi gerne hjælpe dig med at bevare i størst muligt om-
fang. 

Praktisk hjælp med omsorg. 
Hos MI-VI-REN & Service-Vagten finder du og dine nærmeste hjælp til 
daglidagens praktiske gøremål.Vi er godkendt som leverandør af prak-
tisk hjælp i Svendborg, Langeland, Assens og Nyborg kommune, samt 
personlig pleje i Faaborg-Midtfyn kommune.

Hjælp til selvhjælp
Vi ønsker et nært samarbejde med dig efter princippet hjælp til selvhjælp, 
i det omfang du kan medvirke. Vi vil inddrage dine ressourcer i enhver 
opgaveløsning, så du oplever at hjælpen er aktiverende, nærværende, 
varm og rehabiliterende med udgangspunkt i dig og dit liv. Vi ønsker at 
sikre et godt og langvarigt samarbejde gennem engagement, troværdig-
hed, respekt, tryghed, varme og omsorg.

Tilkøbsydelser
Som privat leverandør har vi mulighed for at tilbyde forskellige til-
købsydelser:
• Alm. rengøring (herunder støvsugning, aftørring osv.) (link)
• Hovedrengøring (eks. Flytterengøring) 
• Rydning og bortkørsel af affald og møbler
• Nedpakning eller udpakning ved flytning (link)
• Indkøb
• Budbringning
• Havehjælp
• Ordne potteplanter
• Pudse sølvtøj
• Vinduespudsning

Er du ikke visiteret?
Har du brug for hjælp til personlig pleje og er ikke visiteret til ydelsen, kan 
du kontakte os og få en uforpligtende snak om netop dine muligheder 
eller få en aftale om et hjemmebesøg, hvor vi gerne kommer ud til dig i 
dit hjem. Vi kan bl.a. hjælpe med: 
• Personlig pleje
• Bad
• Påklædning
• Oplæsning – avis, bøger m.m.
• Fast vagt
• Tilberedning af mad
• Aflastning i eget hjem
• Ledsagelse ud af hjemmet (eks. Sygehus, læge, bytur m.m.)
• Gå tur. 
Opgaverne udføres af uddannet Social og sundhedshjælpere- eller assi-
stenter.

Medarbejdere
Vi ved, at borgeren gerne vil knyttes til en bestemt medarbejder, både af 
menneskelige og praktiske grunde, for ikke hele tiden at skulle informere 
om hjemmets indretning og egne ønsker.

Vi ved også, at dygtige medarbejdere med en høj faglig kompetence 
er vigtige for at få hjælpen udført til borgernes tilfredshed. Og vi tager 
udgangspunkt i borgernes ønsker og behov og respekterer forskellige 
livsformer. Vi lytter og er nærværende.

MI-VI-REN vil tilstræbe efter, at hjælpen udføres af den faste hjælper og 
i forbindelse med visiteret tid eller på en tid efter borgerens ønske, så 
borgeren får en fast medarbejder, som har erfaring i rengøring, er samar-
bejdsvillig, engageret og ærlig. 

Opgaverne indenfor personlig pleje udføres af uddannet Social og sund-
hedshjælpere- eller assistenter.
Alle medarbejdere har ren straffeattest. Bærer ID-kort og arbejdstøj.

Kontakt
Kontakt os allerede i dag på Tlf 70203875 eller e-mail: mail@miviren.dk


