Foreløbig juni 2017

Ekstra hjælp - klippekortsordning

Tilbud om ½ times ekstra hjælp hver uge til dig, der bor på plejecenter
Alle beboere på plejecentre i Haderslev Kommune får tilbudt 30 minutters
valgfri hjælp hver uge. Det er dig selv, gerne i samråd med din familie og netværk, der bestemmer, hvad du vil bruge den ekstra hjælp til. Det kalder vi Klippekortsordningen på plejehjem.
Formålet er at du vil kunne få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dig.
Hvad er et klippekort?
At få et ”klippekort” betyder, at du får en ekstra ½ times hjælp hver uge. Du
kan enten bruge muligheden til at få lidt ekstra hjælp løbende, eller du kan
spare klip sammen, hvis du gerne vil noget, der tager lidt længere tid.
Du aftaler løbende med personalet, hvordan du ønsker at bruge den ekstra
hjælp. Jeres aftaler skriver I ned, sådan at både du og plejepersonalet kan se,
hvad I har aftalt.
Ideer til, hvad hjælpen kan bruges til?
Det vigtigste er, at den ekstra hjælp er det, der har værdi for dig.
Det kan f.eks. være











højtlæsning
gåtur
en lille udflugt
indkøb
samvær med personalet
hjælp til at have socialt samvær med andre
samvær under måltidet
hjælp til at være vært for familie eller venner
ekstra rengøring
støtte til at deltage i aktiviteter på eller udenfor plejecentret

Hvem får et klippekort?
Eneste kriterium er, at du skal bo på plejecenter i Haderslev Kommune.
Hvordan planlægges det?
Ved indflytningssamtalen og derefter løbende kan du aftale med din kontaktperson, hvad du gerne vil bruge den ekstra hjælp til og hvornår du gerne vil
bruge hjælpen.
Den ekstra hjælp kan som udgangspunkt gives i dagtimer, på hverdage.
Hvis hjælpen må aflyses pga f.eks. sygdom blandt personalet, tilstræbes det at
hjælpen gives som erstatning inden for samme uge.
Hvad koster det?
Du skal ikke betale for hjælpen.
Hvis der er udgifter for dig og hjælper i forbindelse med den ekstra hjælp, skal
du afholde udgiften. (f.eks. entre, kaffe).

Udgiften til klippekort finansieres i 2017 og 2018 via en ansøgningspulje og
derefter udmøntes midlerne via det kommunale bloktilskud.

Yderligere spørgsmål vedr. klippekort-ordning:
Du kan få svar på dine spørgsmål
ved at kontakte din kontaktperson eller plejecenterleder.
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