Ansøgningsskema til ældre-/handicapbolig
Hvad er en ældre-/handicapbolig?
En ældre-/handicapbolig er en almen bolig, som er specielt indrettet til ældre og handicappede borgere
med funktionsnedsættelse.

Hvem kan blive visiteret til en ældre-/handicapbolig?
Ældre borgere med funktionsnedsættelse og borgere med et handicap, som har særligt behov for en
special indrettet bolig. Borgere der på grund af indretning og adgang ikke er i stand til, at klare sig
selv i den nuværende bolig, trods hjælpemidler og boligændringer.
Det kan både dreje sig om borgere med fysisk og psykisk handicap.
Oplysninger om ansøger:
Navn:
Cpr. Nr.
Fulde adresse:
Tlf. Nr.
E-mail:
Befinder ansøger sig på et
midlertidigt opholdssted?
Ægteskabelig stilling:

□ Nej
□ Ja
- Hvis ja, hvilket?
□ 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)

Oplysninger vedr. ansøgning
Er der tidligere søgt bolig
gennem Gribskov Kommune?

□ Nej
□ Ja

-
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Søges der bolig i Gribskov
Kommune?

Ønsket distrikt

- Hvis ja, hvornår?
□ Ja
□ Nej
- Hvis nej, hvilke?
□ Alle distrikter
□ Annisse
□ Blistrup
□ Dronning Mølle
□ Ejlstrup
□ Esbønderup
□ Gilleleje
□ Græsted
□ Helsinge
□ Ramløse
□ Smidstrup Strand
□ Tisvilde
□ Vejby

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

-

□
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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:

Ønsker pårørende fremsendt kopi af korrespondancen ifm. med ansøgning?
Såfremt en pårørende ønsker fremsendt en kopi af korrespondancen, hvis du ikke selv kan underskrive
ansøgningen, skal der ved ansøgningen vedlægges en fuldmagt. Fuldmagten skal være underskrevet
af to vitterlighedsvidner.

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 ældre-/handicapbolig 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 ældre-/handicapbolig.
Dette gælder også, hvis den tilbudte bolig ikke er i ansøgerens ønskede distrikt.

Hvad sker der hvis ansøgeren takker nej til en bolig?
Såfremt du får tildelt en bolig i det ønskede distrikt og takker nej til boligen, overføres du til en
standby venteliste i 2 måneder. Du vil i disse 2 måneder ikke modtage andre boligtilbud.
Såfremt du får tildelt en bolig i et andet distrikt end det ønskede, og takker nej, forbliver du på den
aktive venteliste.

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

Pr. brev / personligt

-
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boligvisitation@gribskov.dk

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

-
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