Velkomstfolder til
PLEJEBOLIGER

I Assens Kommunes plejeboliger arbejdes der ud fra Eden Alternatives værdisæt og tanker. Målet er, at alle beboere oplever meningsfuldhed, fællesskab og
bevarer deres selvbestemmelsesret. Det er også vigtigt at familie, venner og
gæster altid føler sig velkomne og betydningsfulde.
Med afsæt i filosofien bag Eden Alternative arbejder vi konkret med elimineringen af de tre omsorgsplager - ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed -i beboernes hverdag. Dette gøres ved kærligt samvær, at give beboerne mulighed for
at give og modtage omsorg, og give dem mulighed for at tage del i hverdagens
gøremål.
Beboere i plejeboliger skal som alle andre have mulighed for at gro og udvikle
sig. Vi ser derfor vores plejeboliger som levesteder, hvor beboerne selv har indflydelse og medbestemmelse i en hverdag, hvor der skal være plads til spontanitet, meningsfulde gøremål og socialt samvær.
Når du er blevet anvist en plejebolig har du måske brug for mere information eller for at tale med personalet. Hvis du ønsker det, kan vi komme på besøg for at
afstemme gensidige forventninger til dit ophold. Her vil vi fortælle dig om livet i
plejeboligen, hvad du kan forvente af hverdagsaktiviteter, samt svare på alle de
spørgsmål, du måtte have. Telefonnumre til plejeboligerne og deres leder kan
du finde bagerst i pjecen.

LÅN TIL INDSKUD SAMT ANSØGNING OM BOLIGSTØTTE

Du har samtidig med tilbuddet om bolig fået tilsendt et ark hvor der står praktiske ting om dette.

FORSIKRING

Du er som beboer selv ansvarlig for at tegne en indboforsikring til din lejlighed.

KÆLEDYR

Der er forskellige kæledyr på plejeboligstederne.

HJÆLPEMIDLER

Inden du skal flytte ind i en plejebolig, skal du tage kontakt til lederen på plejeboligstedet. Sammen skal I afklare, hvilke hjælpemidler du skal have med hjemmefra, og om du har nogle behov for andre hjælpemidler i din nye bolig. Du kan
finde telefonnummeret på lederen bagerst i denne pjece.

INDRETNING AF DIN LEJLIGHED

Du bestemmer selvfølgelig selv, hvordan du vil indrette din nye lejlighed. Du
skal dog være opmærksom på, at der skal være plads i lejligheden, så medarbejderne kan bevæge sig ubesværet rundt, når vi skal hjælpe dig. Hvis du er i tvivl,

er du velkommen til at kontakte lederen på stedet. Du kan finde telefonnummeret på lederne bagerst i denne pjece.

RYGEPOLITIK

Rygning er som udgangspunkt kun tilladt i din lejlighed. Hvis du ryger i din lejlighed, kan det være nødvendigt, at du dagligt lufter grundigt ud eller lejer en
luftrenser, da kravet om et røgfrit arbejdsmiljø for medarbejderne skal overholdes. Rygning er ikke tilladt i plejeboligens fælles arealer.

SERVICEAFTALEN

Når du flytter i en plejebolig, skal du ved indflytning udfylde en serviceaftale
sammen med lederen på stedet. Her kan du vælge forskellige serviceydelser,
som du skal betale for. Disse ydelser er f.eks. mad, vask og rengøringsartikler.

SIKRING OG OPBEVARING AF VÆRDIER

Plejeboligerne opbevarer ikke dine kontante beløb, bankbøger, hævekort eller
værdigenstande.
Plejeboligerne tager ikke ansvar for dine penge og værdigenstande.
I stedet for råder vi dig til:
- at deponere penge, værdigenstande hos dit pengeinstitut
- at lade alle faste regninger betale via Betalingsservice
- at få hjælp af pårørende til at hæve beløb til private fornødenheder
- aldrig at have kontantbeløb højere end 500 kr. liggende i din plejebolig

TELEFON OG TV

Du skal selv sørge for tilslutning af fjernsyn og telefon i din lejlighed.

ASSENS KOMMUNES PLEJEBOLIGER
Bofællesskabet Odensevej, Assens, Leder Tove Pedersen tlf. 64 74 69 44
Bofællesskabet Skelvej, Assens, Leder Lene Jørgensen tlf. 64 74 69 21
Bofællesskabet Korsvang, Assens, Leder Sina Moltrup tlf. 64 74 67 53
Æblehaven, Haarby, Leder Birthe Badstue Pedersen tlf. 64 74 76 94
De Gamles Hjem, Glamsbjerg, Leder Susanne Brauer-Christiansen tlf. 64 74 69 76
Holmely, Aarup, Leder Annemarie Havndrup tlf. 64 74 75 67
Bo-enheden Kildebakken, Vissenbjerg, Leder Linda Berg Schmidt tlf. 64 74 75 71
Flemløse Plejehjem, Flemløse, Leder Lene Stubgaard tlf. 64 74 77 12
Strandgården, Haarby, Leder Lykke Corfixen tlf. 64 74 77 04
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