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Klippekort for beboere på plejecentre
I Tønder Kommune indfører vi nu en klippekortsordning for alle beboere
på kommunens plejecentre. Det betyder, at du kan få lidt mere hjælp til
forskellige aktiviteter i din hverdag. Og du er selv med til at bestemme,
hvad den ekstra hjælp helt konkret skal bruges til.
Med klippekortsordningen får du det, der svarer til en halv times ekstra
hjælp og støtte om ugen.
Hvis du f.eks. gerne vil have hjælp til at komme ud og handle eller tage
på restaurant, kan du blive ledsaget af en medarbejder fra plejecentret. Du
kan også få hjælp til at holde en sammenkomst for familie og venner eller
til at tage på familiebesøg.
Som inspiration har vi lavet en række forslag til, hvad du kan bruge dit
klippekort til. Se forslagene på bagsiden af denne folder.
Du kan bruge hjælpen til enkelte, mindre aktiviteter, men du kan også
”spare op” til aktiviteter, der tager lidt længere tid. Du kan med andre ord
overføre tid fra en uge til næste uge, hvis du ønsker det.
Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at klippekortet skal anvendes
til aktiviteter, der ligger ud over den plejeindsats, du i forvejen får.

Betaling for deltagelse i aktiviteter
Hvis der er udgifter forbundet med de aktiviteter, du ønsker hjælp til, skal
du selv betale både for dig selv og din ledsager. Det gælder f.eks. hvis du
ønsker at besøge en udstilling eller lignende, hvor der skal betales entre.
Eller hvis I skal køre i bus eller tog.
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Vær også opmærksom på, at din ledsager er på arbejde, og derfor er han
eller hun omfattet af bestemmelserne i arbejdsmiljøloven.

Starter til maj
Den nye klippekortsordning forventes at starte omkring 1. maj 2017.
Inden opstart vil personalet tage en snak med dig for at fortælle nærmere
om tilbuddet, og sammen aftaler I, hvordan du vil bruge ordningen.
Når du er i gang, vil du løbende få en oversigt over de anvendte klip. Så
har du hele tiden overblik over, hvor meget af den ekstra tid du har brugt
indtil nu.

Baggrund og formål
Ved aftalen om finansloven for 2017 blev der afsat 380 mio. kr. om året
til en klippekortsordning for
KLIPPEKORT
beboere på plejecentre. Tønder
Kommune har søgt og fået del
for beboere
i puljen.

på plejecentre

Ordningen skal give dig
mulighed for fortsat at være
herre over eget liv. Samtidig
kan du få hjælp til at foretage
dig ting, du har lyst til.
Vi glæder os til at tilbyde
dig den ekstra hjælp, og du
er altid velkommen til at
kontakte personalet, hvis du
har spørgsmål.
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Det kan du f.eks. få hjælp til
Her finder du forslag til, hvad du kan bruge klippekortsordningen til.
Men der kan sagtens være andre muligheder. Har du selv ønsker eller
forslag, kan du snakke med personalet om det.
Kultur:

Udstillinger, biografture, besøg på museer,
svømning og lignende

Privatbesøg:

Familiebesøg, besøg hos venner mm.

Indkøb:

Køb af tøj til eget brug, fødselsdagsgaver eller
bare en tur ud i byen for at kigge på butikker

Nærvær:

Samvær, hjælp til at læse avisen eller en bog,
høre lidt musik, samtale eller bare at være
sammen

Aktivitet/bevægelse:

Træne, gå en tur, nyde haven, opleve naturen
eller lignende

Ekstra personlig pleje: Tid til mere personlig pleje efter eget ønske
Ekstra rengøring:

April 2017

Tid til ekstra rengøring efter eget ønske

