Til dig der har
klippekort

HVAD ER ET KLIPPEKORT
Du har fået et klippekort, som du kan bruge til ekstra hjælp
ud over det, du får i forvejen. På klippekortet er der 5 timer
om måneden.

HVORDAN FUNGERER KLIPPEKORTET
Du aftaler med din hjemmehjælper, hvordan du vil bruge dine klip
til ekstra hjælp. Hjemmehjælperen holder styr på dit klippekort og
hjælper dig med at bruge det.
Du bestemmer selv, hvordan du fordeler dine klip på i alt 5 timer
om måneden.

HVAD KAN JEG BRUGE KLIPPEKORTET TIL
Du kan bruge klippekortet for eksempel til at få ledsagelse af
hjemmehjælperen ud af huset. Så kan I sammen handle ind, gå på
biblioteket, tage til frisøren, besøg på kirkegården eller hvad du
ønsker.
Du kan også bruge dine klip på ekstra hjælp i hjemmet til
rengøring, madlavning eller oprydning.
Snak med din hjemmehjælper om, hvad du vil bruge klippene på,
og hvad der kan lade sig gøre.

HVOR LÆNGE GÆLDER KLIPPEKORTET
Dit klippekort gælder for et år ad gangen. Efter et år kan du få
fornyet dit klippekort. Hvis du flytter på plejecenter, kan du ikke
længere bruge dette klippekort.
Hvis du har spørgsmål om klippekortet, kan du henvende dig til
visitationen mandag til torsdag fra 8-10 og 12-15 og fredag fra
8-13.30 på 89 70 18 76.

”Min hustru og jeg er begge handicappede
og får aldrig hjemmelavet mad. Med klippekort laver vi mad sammen med vores faste
hjælper, og får en hyggelig frokost sammen.
Det er ugens højdepunkt!”

”Jeg plejer at blive klippet hjemme ved mig selv, da
jeg ikke selv kan gå ned til frisøren. Med klippekort
kan jeg blive fulgt og hentet fra frisøren, og det nyder
jeg. Det er livskvalitet for mig at sidde ved min frisør.”

”Jeg er psykisk syg, og tør ikke selv gå ud i
byen. Jeg har længe haft et tilgodebevis til en
tøjbutik, som jeg ikke har fået brugt. Sammen
med min faste hjælper har jeg nu fået købt en
bluse for beviset, og det gik så godt, så vi har
besluttet at gøre det til en fast ugentligt tur.”

”Jeg har ingen appetit! Jeg har nu fået et klippekort,
hvor jeg er med min hjælper ude at handle ind til
ugen. Jeg nyder selv at kunne se og vælge mine
varer. Jeg elsker en nystegt fiskefilet!”

”Jeg bruger mit klippekort til at få ryddet
op i for eksempel mit tøjskab eller ekstra
rengøring. Det er skønt ikke at skulle bede
mine børn om hjælp til de små ting.”
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