Ansøgningsskema til plejecenterbolig
Hvad er en plejecenterbolig?
En plejecenterbolig er en ældrebolig, hvortil der er tilknyttet en centerfunktion.

Hvem kan blive visiteret til en plejecenterbolig?
Borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem, og som har brug for døgnovervågning. Herunder de
skærmede boliger til demente, som tildeles borgere med diagnosen demens.

Plejehjemsgarantien
Plejehjemsgarantien angiver, at der højest må gå 2 måneder, fra datoen en borger kommer på
ventelisten, før borgeren får tildelt en plejecenterbolig.
Plejehjemsgarantien træder dog kun i kraft, såfremt du som borger ønsker en plads på alle
kommunens plejecentre. Ønskes udelukkende en eller flere plejecentre frafalder plejehjemsgarantien.
Oplysninger om ansøger:
Navn:
Cpr. Nr.
Fulde adresse:
Tlf. Nr.
E-mail:
Befinder ansøger sig på et
midlertidigt opholdssted?
Ægteskabelig stilling

□ Nej
□ Ja
- Hvilken?
□ Gift
□ Ugift
□ Enke/Enkemand
□ Samlevende

Oplysninger om ægtefælle/samlever:
Navn:
Cpr. Nr.
Flytter ægtefælle/samlever
□ Ja
med?
□ Nej
Årsag til ansøgning: (Kan evt. suppleres med bilag)

-
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Oplysninger vedr. ansøgning
Søges der bolig i Gribskov
kommune?
Er der søgt andre boligtyper
gennem Gribskov kommune?
Er der tidligere søgt bolig
gennem Gribskov kommune?
Der kan ønskes plejehjemsgarantien ved at søge en bolig
på alle plejecentre.
Eller der kan ønskes specifikke
plejecentre.
(Se evt. adresser og antal
pladser sidst i skemaet)

□ Ja
□ Nej
- Hvilken?
□ Ja
□ Nej
- Hvilke?
□ Nej
□ Ja
- Hvornår?
Plejehjemsgarantien med maksimalt 2 måneders ventetid:
□ Alle plejecentre i Gribskov kommune
Hvis der vælges specifikke plejecentre, er man ikke omfattet
af plejehjemsgarantien.
□ Bakkebo, Gilleleje
□ Helsingegården, Helsinge
□ Skovsminde, Græsted
□ Trongården, Vejby
□ Udsigten, Blistrup
□ Dagmarsminde, Græsted
□ Ellen Mariehjemmet, Gilleleje

Oplysninger om pårørende/kontaktperson:
Navn:
Fulde Adresse:
Relation:
Tlf. Nr.
E-mail:
Oplysninger om pårørende/kontaktperson:
Navn:
Fulde adresse:
Relation:
Tlf. Nr.
E-mail:

-
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Der gives tilladelse til at der sendes kopi af korrespondancen til følgende person:
□
Navn:
Fulde adresse:
E-mail:
Korrespondance skal
□ Ja
udelukkende sendes til
□ Nej
pårørende i denne rubrik:
Der gives ved underskrift tilladelse til, at der indhentes og/eller videregives sociale og/eller
sundhedsfaglige oplysninger til brug ved vurderingen.
Ansøgers underskrift og ansøgningsdato
Ansøgers underskrift:
Ansøgningsdato:

Hvis ansøger ikke selv er i stand til at underskrive ansøgningen:
Der skal søges værgemål specifikt for boligansøgning, hvis du ikke selv kan underskrive
ansøgningen. Rådgivning kan fås ved henvendelse til:
Center for Social og Sundheds demenskoordinater på tlf. 7249 6000.

Sagsbehandling
Efter vi har modtaget ansøgningen, vil du blive kontaktet af en fysioterapeut med henblik på
udarbejdelse af en boligindstilling til Boligvisitationsudvalget. Boligindstillingen indeholder
vurderinger af, hvordan du klarer dig i din nuværende boligsituation.
Ansøgningen vil sammen med boligindstillingen danne baggrund for Boligvisitationsudvalgets
afgørelse af sagen. Boligvisitationsudvalget mødes hver 14 dag.

Ventelisten
Det er Boligvisitationsudvalget der vurderer, hvorvidt du opfylder kravene for at blive godkendt til
en plejecenterbolig i Gribskov kommune.
Ventelisten til boliger i Gribskov kommune er en behovsventeliste, dvs. at Boligvisitationsudvalget
vurderer hvem på ventelisten, som skal tilbydes en ledig bolig.

Befinder du dig på et midlertidigt opholdssted?
Borgere som befinder sig på en af kommunens midlertidige pladser, og som ikke er i stand til at klare
sig i eget hjem, kan ikke takke nej til en tilbudt permanent plejecenterbolig.
Dette gælder også, hvis den tilbudte bolig ikke er på ansøgerens ønskede plejecenter.

Hvad sker der hvis ansøgeren takker nej til en bolig?
Såfremt du får tildelt en bolig på det ønskede plejecenter og takker nej til boligen forbliver du på
ventelisten.

-
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Yderligere spørgsmål
Har du som ansøger eller pårørende yderligere spørgsmål, henvises til:
Boligvisitationen på tlf. 7249 6000

Ansøgningen returneres til:
Til Boligvisitationen Gribskov kommune
På E-mail
boligvisitation@gribskov.dk

Pr. brev / personligt
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

Oplysninger om plejecentrene
Bakkebo
Adresse:
Tlf. nr.
Antal boliger:

Østre Alle 30, 3250 Gilleleje
4835 4040
69 boliger

Ellen Mariehjemmet
Adresse:
Tlf. Nr.
Antal boliger

Vesterbrogade 3C, 3250 Gilleleje
4830 0365
26 boliger

Helsingegården
Adresse:
Tlf. Nr.
Antal boliger:

Parkvænget 20A, 3200 Helsinge
4877 7373
105 boliger

Skovsminde
Adresse:
Tlf. Nr.
Antal boliger:

Skovsmindeparken 2, 3230 Græsted
4839 1330
57 boliger

Trongården
Adresse:
Tlf. Nr.
Antal boliger

Trongårdsbakken 1, 3210 Vejby
4870 6343
61 boliger

Udsigten
Adresse:
Tlf. Nr.
Antal boliger

Kirkevej 35, 3230 Græsted
4874 9800
30 boliger

-
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