ÆRØ KOMMUNE

Hjælp til Klippekort i hjemmeplejen i Ærø
Kommune

ÆRØ KOMMUNE

KLIPPEKORT I HJEMMEPLEJEN

Klippekort
Hvis du modtager moderat til omfattende praktisk hjælp og personlig pleje tilhører du
målgruppen, og vil få tilbudt et klippekort til ekstra hjælp. Du vil blive tilbudt op til en times
ekstra hjælp om ugen. Du er selv med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp skal bruges til.
Hvem kan blive bevilget klippekort?
Klippekortet er til dig, som bor hjemme og som tilhører målgruppen samt modtager moderat
til omfattende praktisk hjælp og personlig pleje.
Hvad kan klippekortet bruges til?
Formålet med klippekortet er, at du får hjælp til at gøre nogle ting, som giver dig glæde og
livskvalitet, og som du er ude af stand til eller kun meget vanskeligt kan gøre på egen hånd.
Hvad består hjælpen af?
Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvad klippekortet skal bruges til.
Aktiviteterne kan bl.a. være:
Sociale aktiviteter i hjemmet: Du får hjælp til at afholde fødselsdage, lave livretter, pynte op til
jul/påske, se fotoalbum eller højtlæsning og lign.
Sociale aktiviteter uden for hjemmet: Besøge familie og venner, juleindkøb, cykelture, besøg
på kirkegård, gå en tur og lign.
Praktisk i hjemmet: Indstilling af TV-kanaler, sortering af tøj og papirer, oprydning i skuffer og
skabe, skifte elpærer eller rengøring af køkkenredskaber.
Praktisk uden for hjemmet: Besøge et aktivitetscenter, tur til posthuset/bank, gå i
forretninger, tøjindkøb, eller frisør.
Du kan ikke få hjælp til aktiviteter såsom tungt havearbejde eller arbejde af
håndværksmæssig karakter.
Hvornår kan du få hjælp?
Hvornår du gerne vil have hjælp, skal du aftale med hjemmeplejen. Som udgangspunkt kan du
få hjælp i hverdage i dagtimerne på hverdage. Der leveres ikke ydelser efter
klippekortsordningen i forbindelse med weekender og helligdage.
Du kan dele hjælpen op i mindre aktiviteter eller spare klip op. Sparer du klip op, kan du have

Marts 2022

Side 1 af 2

ÆRØ KOMMUNE

KLIPPEKORT I HJEMMEPLEJEN

en medarbejders støtte i længere tid. Ved opsparing af klip ud over 2 timer, skal
hjemmeplejen senest 4 uger før orienteres om, hvornår de opsparede klip ønskes afviklet.
Du kan også vælge at have to medarbejdere på en gang, hvorved du bruger to klip.
Hvem leverer hjælpen?
Ansatte i Ærø Kommunes hjemmepleje leverer hjælpen.
Læs mere
For yderligere oplysninger om klippekortet henvises til Kvalitetsstandarden for Klippekort i
hjemmeplejen i Ærø Kommune. Kvalitetsstandarden findes på www.aeroekommune.dk.
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