Kære borger

Morsø Kommune indfører en helt ny form for hjemmehjælp – et særligt klippekort. Med
klippekortet får du en halv times ekstra valgfri hjælp om ugen.

Den ekstra tid kan du fx bruge på hjælp til at lave sin livret, højtlæsning, en gåtur, købe
tøj, sko og gaver, en tur til frisøren, besøg hos venner og familie eller en tur i
svømmehallen.

Det er dig som bestemmer, hvad du har lyst til eller behov for.

Klippekortet er fleksibelt.

Det betyder, at du kan vælge at bruge et klip om ugen eller samle flere klip, hvis du
ønsker støtte til ting, som tager længere tid – fx. to timers hjælp en gang om måneden.

Praktisk information kan ses på bagsiden.

Praktisk information

Hvem får tilbudt et klippekort?
Klippekortet tilbydes dig, som har brug for omfattende hjælp til at klare hverdagen.
Du er som minimum visiteret til 6 timers hjælp i ugen.

Hvordan kan jeg bruge klippekortet?
Du kan bruge klippekortet…
… En gang ugentligt en halv time, … En gang hver anden uge en time, … En gang hver fjerde uge to timer
Du kan højst spare op til tre timers samlet hjælp hver 6. uge.
Hjælpen gives på hverdage, og i tidsrummet fra sen formiddag og afsluttes inden kl. 17.00.
Din kontaktperson vil tage en snak med dig om, hvordan du ønsker at bruge klippekortet.
Hjælpen skal planlægges minimum 7 dage før afviklingen.

Hvad kan jeg bruge klippekortet til?
Det er dig, der vælger, hvad klippekortet skal bruges til. Afhængig af, hvad du ønsker, kan det både være socialt
samvær i eller uden for dit hjem eller praktisk hjælp. Det kan fx være hyggesnak, madlavning, højtlæsning, en gåtur,
tøjindkøb, frisør eller besøg hos pårørende. Aktiviteten skal blot kunne nås inden for den tid, du har sparet op.

Hvad skal du være opmærksom på?
Medarbejderne må ikke hjælpe dig op og ned af trapper. Aktiviteterne overholder naturligvis gældende
arbejdsmiljøregler og kan fx ikke indebære håndværksmæssige opgaver eller havearbejde.

Hvad koster det?
Du skal ikke betale for hjælpen. Ønsker du at modtage hjælp til aktiviteter uden for hjemmet, skal du selv betale for
transport og fx entre for både dig og medarbejderen.

Hvem kontakter jeg?
Du kan kontakte Visitationen
Tlf. 99 70 70 00
visitation@morsoe.dk
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