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D’Lea war am Pflegeheim zu Scheffau am Wilden Kaiser an Éisträich vum 
27. Juni bis de 15. Juli 2022 

Firwat hues Du beim Erasmusprojet matgemaach? 

Ech hun an desem Erasmusprojet matgemaach, well ech wëssen wollt, wéi een als Aide-

Soignante an anere Länner schafft. 

Wat huet Där besonnesch gudd gefall am 
Erasmusstage? 

Et gëtt näischt wat mir net gefall huet um 

Erasmusstage, zum Beispill 

d'Frëndlechkeet vun de Mataarbechter, sou 

wéi vun den Bewunner. Mir hunn d‘Bewunner 

mat DU ugeried, et war alles vill méi familiär. 

Hiert Schaffen war och immens flott, 5-6 Leit 

Personal bei 25 Bewunner, et konnt een sech 

Zäit huelen an d‘Bewunner no hire Bedierfnisser pflegen. An et huet een d'Leit 12h den Dag 

betreit amplaz vun 8h. (woubäi ech duerch d‘Schoul nëmmen 8h den Dag do geschafft hunn, 

ech dierft vun hinnen aus 2 Deeg op mäin Wëllen di 12h ausprobéieren an hunn di 

éierlech gesot immens gär geschafft) 

Den Chef hat och ee gudde Bezuch zu der ganzer Equipe, huet mat 

eis gefrühstückt an war och ganz familiär, wat mär hei net esou 

kennen, respektiv wat ech hei an kengem Stage am Land 

materliewen konnt. Et war immens gutt zesummen ze schaffen. 

Ausserdeem huet mir d‘Ëmgéigend och gutt gefall , wann ee moies 

aus dem Appartement gaangen ass, hat een direkt ee 

wonnerschéint Bierger Panorama, wou een dann scho 

nëmmen gutt gelaunt konnt sinn fir op d‘Aarbescht.  

  

Pflegeheim zu Scheffau 



Wat huet Där dese Stage am Ausland bruet um professionnellen an perséinleche Plang? 

Op alle Fall huet sech mäi Selbstbewosstsein seit dem Stage immens gestärkt. 

Mäi perséinleche Plang fir d Zukunft: Et huet mär sou gudd do gefall, dass ech schon net méi 

zereck heem wollt, sie haten mär do och eng fest Aarbeschtplaatz ungebueden. Eventuell ass 

mäi Plang speiderhinn an Éisträich schaffen ze goen. 

Hues Du e besonnescht Erfliefnis gehat, wats Du wëlls matdeelen? 

Ech hat elo do kee speziellt Erlierfnis während dem Stage, mee ee flott no mengem Stage: 

D‘Matarbeschter waren deemols immenz traureg, wou ech gesot hun, dass ech den Kontrakt 

net unhuelen fir do ze schaffen, sou dass sie fir mech no der Aarbescht eng „Grill Party“ 

organiséiert haten, wou jidderee komm ass fir mir nach Äddi ze soen. 

Wat réits Du dem LTPSler den sech iwwerlet beim Erasmusprojet matzemaachen? 

Meng Meenung ass, dass jiddereen, den sech iwwerlet et einfach duerchzéihen soll, dat ass 

eng immens schéin Erfahrung fir d‘Liewen. Dat ass eng eemolesch Saach, déi ee net emmer 

erliewen kann. Et war den schéinsten Stage, den ech jee hat. 

 

  

An dëser schéiner Géigend konnt d’Lea nom Schaffen 
d’Natur genéissen!  



www.pflegeheim-scheffau.tirol  

 

 

 

 


