Gode ideer til, hvordan du kan
bruge klippekortet


Hjælp til at modtage gæster



Samvær og samtaler



Spille kort eller andre spil



Musik, film, højtlæsning



Massage, få ordnet hår og



negle, lagt makeup eller



lignende



Oprydning



Hjælp til pc (f.eks. mail eller



skype)



Skrive jule- og fødselsdagskort



Besøge familie og venner



Forlystelser og udflugter



En tur i svømmehallen



Indkøbsture, en tur i banken



eller til frisør



Restaurant- og cafébesøg



Foredrag og udstillinger



Biografture og koncerter



Ud-i-det-blå-ture f.eks. med



duo-cykel



Besøge kendte steder fra
gamle dage, parker, kirkegårde
og lignende
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Skive Kommune indfører en ny form for
hjælp til dig, der bor på plejecenter. Vi
kalder det et klippekort.

Du kan også lægge dine klip sammen
med en eller flere af de andre beboere, så
I f.eks. kan tage på tur sammen og få
hjælpere med.

du i nogle tilfælde få et klippekort.

Du planlægger og aftaler den ekstra
hjælp med personalet og eventuelt dine
pårørende.

Når du udskrives fra den midlertidige

Det gælder, hvis du og personalet forventer, at dit ophold bliver på minimum 7
sammenhængende dage.

Hvad går klippekortet ud på?
Klippekortet er et særligt tilbud, hvor du
får ca. 45 min. ekstra hjælp hver uge, og
du bestemmer, hvad tiden skal bruges til.

Det gælder dog ikke, hvis du inden
opholdet på midlertidig plads,

Hvis du gerne vil have inspiration til,
hvordan du kan bruge den ekstra hjælp,
så tal med dine pårørende og personalet
om det. I denne pjece er der også en
række ideer til, hvad du kan bruge den
ekstra hjælp til.

Vær opmærksom på

Hvordan fungerer det i praksis?



1 klip planlægges fra uge til uge

Klippekortsordningen administreres af
personalet - du får ikke udleveret et
egentligt klippekort. Du kan altid få
oplyst, hvor mange klip du har brugt eller
har til gode ved at spørge personalet.



2-3 sammenhængene klip skal planlægges minimum to uger før



Mere end 3 sammenhængende klip
skal planlægges minimum 4 uger
før.

Ordningen er fleksibel. Det betyder, at du
kan bruge ét klip hver uge eller samle
sammen, hvis du gerne vil noget, der
tager længere tid.

plads, ophører dit klippekort.

Er der udgifter forbundet med den ekstra
hjælp, f.eks. til transport, entré og forplejning, er det dig selv, der betaler, og
du skal også betale for hjælperen.
Den ekstra hjælp skal planlægges i god
tid:

allerede var tildelt et klippekort, så
fortsætter det som hidtil.
Har du spørgsmål til klippekortet, er du
altid velkommen til at kontakte plejecentrets personale eller leder.

Ophold på midlertidig plads
Hvis du ikke bor på plejecenter, men i en
periode opholder dig på en midlertidig
plads på et plejecenter, kan
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