Velkommen til Den
Kommunale Hjemmepleje
Vital Horsens

Vi tilbyder:
 Hjemmepleje af høj faglig kvalitet
 Rådgivning til dig om Sundhed,
Træning og Aktivitet
 At hjælpen tager udgangspunkt i dine behov
Når du er visiteret til hjemmepleje, aftaler medarbejderen sammen med dig, hvordan din hjemmepleje
sammensættes ud fra dine behov, og det du selv kan.
Det gøres med udgangspunkt i dine ønsker og drømme.
Målet med hjemmeplejen er at hjælpe dig med selv at
klare så mange af dine daglige gøremål som muligt,
blive mere selvhjulpen og dermed få større livskvalitet.

Den Kommunale Hjemmepleje
Når du vælger den Kommunale hjemmepleje, er du sikker på at få:
 Engagerede og fagligt dygtige medarbejdere
 Medarbejdere, der er opmærksomme på din
situation og arbejder med respekt for dine værdier
 Medarbejdere og ledere, der gerne samarbejder
med pårørende, hvis du ønsker det
 Hjælp fra en solid og stabil arbejdsplads med
mange års erfaring
Vi har et tæt samarbejde med sygeplejen og
terapeuterne i kommunen og kan trække på ekspertviden om eks. Demens, Hjerte- og karsygdomme,
Kræftforløb og Hjælpemidler.
Vi er en virksomhed, der konstant følger den nyeste
udvikling og er samtidig uddannelsessted for Social- og
sundhedshjælpere og Social- og sundhedsassistenter.
Sikkerhed prioriteres højt hos os, det gælder både din
og medarbejdernes sikkerhed. Ved opstart af hjælp i
dit hjem vil der blive lavet en Arbejdspladsvurdering,
samt en vurdering af, hvilke hjælpemidler du har behov
for.
Den kommunale hjemmepleje har fået kvalitetsstemplet i forhold til den Danske Kvalitetsmodel og det er
vores garanti for at kvaliteten er i højsæde.

Vi vil din Sundhed
Hvad vil du?

Praktisk hjælp og personlig pleje
(omsorg)
Hjemmeplejen hjælper dig med de opgaver,
du midlertidigt ikke kan klare, eller vanskeligt klarer på egen hånd. Indsatsen hos dig sker i henhold
til det kommunale serviceniveau, som du kan finde
på hjemmesiden.
Afhængig af det du kan, gør hjemmeplejen tingene
for dig og sammen med dig.
Er du visiteret til Klippekort, bestemmer du, hvad
tiden skal bruges til. Det kan være indkøbsture, besøg på kirkegården, kortspil - ja mulighederne er
utallige.
Det er vigtigt, at du er aktiv for at kunne bevare så
stor en indflydelse på din hverdag som muligt.
Sammen med dig træner vi dine færdigheder, så du
kan være mere selvhjulpen i de daglige funktioner
og gøremål.
I samarbejde med terapeuterne i Horsens Kommune kan hjemmeplejen lave en konkret træningsplan med afsæt i dine egne mål.
Du har mulighed for at få visiteret hjemmepleje alle
ugens dage – også weekender, samt aften og nat.
Vi har til huse i dit lokalområde.

Vi vil din Sundhed
Hvad vil du?

Du kan kontakte den kommunale hjemmepleje på:
Telefon: 76 29 28 00
Telefontid:
Mandag til torsdag
Fredag

7.45 – 15.30
7.45 – 13.30

E-mail:
Hjemmeside:

Vitalhorsens@horsens.dk
www.horsens.dk

Når du har valgt den kommunale hjemmepleje, vil du få et direkte nummer til
Hjemmeplejen i dit lokalområde.
Vi glæder os til samarbejdet.
Med venlig hilsen
Den kommunale hjemmepleje

