For at vælge Here2Care som leverandør skal du blot
kontakte visitationen i din kommune.
Det er ikke nødvendigt at gøre yderligere, når du først
har valgt os som leverandør. Vi bliver automatisk
kontaktet af visitationen og vil ringe dig op, så snart
vi har modtaget besked.
Der kan gå op til 14 dage førend, vi modtager besked.

Hjemmeservice

Du kan ringe direkte til din kommune eller gå ind på
deres hjemmeside og læse mere.

Here2Care er godkendt til at yde visiteret hjælp til
borgere - og dermed kan vi også tilbyde ekstraydelser
under hjemmeserviceordningen.

Esbjerg Kommune:

Hjemmeserviceordningen giver tilskud til rengøring i
private hjem, hvor der bor mindst én person, som er
fyldt 65 år eller er førtidspensionist.
Tilskuddet udgør 30 % af fakturaprisen inkl. moms og
gives til helt almindelig rengøringsopgaver, du som
borger selv køber.
Der gives kun tilskud til rengøringsopgaver, såsom:
• Støve af, aftøring samt vask af flader i boligen
• Støvsugning, gulvvask og boning af gulve
• Rengøring af toilet, bad og køkken
Der ydes ingen tilskud til personlig pleje, indkøb, vask
og strygning eller havearbejde.
Har du valgt Here2Care til at hjælpe dig med personlig pleje, og har du desuden brug for ekstra hjælp
til rengøringen, er du velkommen til at kontakte os.
Vi vil gøre vores yderste for at finde en
løsning, der passer til dig og dit behov.

Sundhed & Omsorg
Visitationen
Tlf. 76 16 38 60
Mail: visiteringen@esbjergkommune.dk
Telefontid:
Mandag - fredag: 8.00 - 14.30
Tirsdag: 10.00 - 14.30
Torvegade 74, 6700 Esbjerg
www.esbjergkommune.dk

Kolding Kommune:
Afd. for Myndighed og tilsyn
Tlf. 79 79 84 50
Mail: myndighedsafdelingen@kolding.dk
Telefontid:
Mandag - onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 16.30
Fredag: 10.00 - 14.00

NYHED!
Nu kan du få
tilskud til hjemmeservice,
rengøring og håndværkere mm.
Regeringens såkaldte Boligjobordning kan give et ægtepar
et tilskud på op til 30.000 kroner årligt.
Tilskuddet fås i konkret form som et skattefradrag, der kan
udgøre op til 15.000 kroner pr. person og højest 30.000
kroner til en husstand med to voksne.
Tilskuddet gives kun til arbejdslønnen, så materialer fortsat
betales fuldt ud.
Tilskudet giver op til 33% af den fakturerede arbejdsløn
Når det maksimale tilskud på 15.000 kroner per person
skal udnyttes fuldt ud, så skal der derfor være tale om
arbejdsløn på 45.000 kroner.
Foreløbig er Boligjobordning en forsøgsordning, der
fungerer fra den 1. juni til og med 2013. Den dækker både
håndværksmæssigt arbejde samt servicearbejde som
rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde.
De 30.000 kroner i maksimalt årligt fradrag svarer til knap
2,5 time om ugen, og det kan bruges af både ejere og
lejere.

-valget er dit!

Kontakt os for yderligere information:

Nørregade 1, 6000 Kolding
www.kolding.dk/myndighed

Guldagervej 72 - 6710 Esbjerg - Tlf. 26 24 43 43
www.here2care.dk - Mail: bettina@here2care.dk

KRONO-Gruppen.dk - 75 19 10 74

Hvordan gør du!

Here2Care er til for dig!
Here2Care har mange års erfaring i hjemmepleje og
ældreservice under fritvalgsordningen.
Vi tilbyder både praktisk bistand og pleje.
Hjemmeplejen fra Here2Care bygger på 2 ting:
Kvalitet og tryghed.
Det betyder, at vi vil gøre vores yderste for, at du som
borger får en professionel service og omsorg.
Vi sikrer, at alle vores medarbejdere har en solid sundhedsfaglig baggrund, og inden du får besøg, har vi
sørget for at medarbejderne er grundigt uddannet i de
arbejdsopgaver, der skal udføres.
Vores medarbejdere bliver nøje udvalgt for at sikre en
høj kvalitet, således at du som bruger kan føle dig
tryg, når du lukker døren op for en Here2Care
medarbejder.

Praktisk hjælp og personlig
pleje
Du har mulighed for at blive visiteret til praktisk hjælp
og personlig pleje.
Det er visitationen i din kommune, der bestemmer,
hvor megen praktisk bistand, du kan få. Praktisk
hjælp kan eksempelvis bestå af hjælp til rengøring,
såsom støvsugning, gulvvask m.m samt hjælp til at
bestille varer samt ordne post og pengesager.

Tilkøbsydelser

Når du har aftalt med visitationen i din kommune, at
Here2Care skal udføre hjælpen, vil du blive kontaktet af én af vores medarbejdere og sammen aftaler I,
hvornår og hvordan den praktiske hjælp skal udføres.

Foruden de visiterede ydelser som du modtager af
kommunen, har du ligeledes mulighed for at betale
for ekstra ydelser.

Vi bestræber os på, at det er den samme medarbejder,
der udfører den praktiske bistand. Skulle der opstå
forsinkelser eller ændringer, gør vi vores yderste for at
holde dig orienteret.

Det er din kommune, der bestemmer hvilken type plejeopgaver vi som privat leverandør må varetage.
For at sikre det optimale samarbejde med kommunen
afholdes løbende møder.

Hvad er Fritvalgsordningen?
Fritvalgsordningen blev indført ved lov i Danmark
1. januar 2003.
Fritvalgsordningen tillader andre end kommunen
at udfører hjemmepleje og ældreservice, såfremt
den private leverandør er godkendt og kan leve
op til de kvalitetskrav den pågældende
kommune stiller.
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Hvordan gør du!

