Sundhed- og Omsorgsafdelingen

Ansøgning om Daghjem
Der visiteres til daghjem hvis du har et omfattende fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og tilbuddet om daghjem
kan vedligeholde dit funktionsniveau og/ eller aflaste dine pårørende.

Ansøger
Navn

Cpr. nr.

Adresse

Telefon

Pårørende/kontaktperson
Navn

Telefon nr.

Adresse

Mail

Årsag til ansøgning
Begrundelse:

Søger antal dage
1 dag

2 dage

Modtager du praktisk
Nej

Hvis Ja, hvilken

3 dage

4 dage

5 dage

Der gives tilladelse til at der udveksles mundligt/skriftelige informationer med ovenstående pårørende.
I forbindelse med din ansøgning giver du hermed tilladelse til at indhente helbredmæssige oplysninger der er
nødvendige for behandling af ansøgningen.

Dato

Ansøgers underskrift

Ansøger skal selv skrive under på ansøgningen. Er du ikke selv i stand til at forholde dig til ansøgningen, kan en pårørende søge om blive værge
for dig og dermed handle på dine vegne.
Yderligere oplysninger om værgemål kan få ved henvendelse til Familieretshuset (tidligere Statsforvaltning)
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Generelle informationer om daghjem
Daghjemmet har beliggenhed på Omsorgscenteret Enggården der ligger midt i en park, tæt på stranden og Dragørs gamle bydel.
Enggården er oprindeligt bygget i 1965. Siden er Enggården moderniseret og tilbygget af flere omgange.
Daghjemmet har åbent alle hverdage fra kl. 9.30 – 15.00, undtagen 1 maj, grundlovsdag, 5 juni, juleaftensdag og nytårsaftensdag.
Praktisk hjælp
Du skal være opmærksom på at, hvis du modtager praktisk hjælp i hjemmet, kan daghjemstilbuddet være max. 4 dage om ugen.
For at kunne modtage praktisk hjælp i hjemmet, er man forpligtet til at være hjemme.
Hvem kan ansøge
Når du ansøger om at komme på daghjem, behandles ansøgningen på baggrund af en helhedsvurdering af din fysiske og mentale
funktionsevne. For at komme i betragtning til daghjem skal du have en middel/ svær nedsat fysisk og/eller mental funktionsevne,
hvor tilbuddet om daghjem kan vedligeholde dit funktionsniveau og/ eller aflaste dine pårørende.
Det vil fx betyde at:




Du har brug for træning og/ eller målrettede aktiviteter, der kan vedligeholde dine færdigheder og/ eller være med til at
gøre dig mere selvhjulpen.
Du har brug for socialt samvær, som kan være med til at forebygge ensomhed.
Du har brug for hjælp, støtte og motivation til at du kan mestre hverdagslivets forskellige situationer.

Daghjemstilbuddet bliver tilrettelagt ud af fra en sundhedsfremmende og forebyggende tilgang.
Ansøgningen om daghjem sendes til:
Betaling
Du betaler et fast beløb efter hvor mange dage om ugen du har plads på daghjemmet. Beløbet bliver automatisk fratrukket din
pension.
Du er velkommen til at ringe til visitationen i Dragør Kommune og få oplyst de gældende priser. Transport indgår som en del af dit
daghjemsophold. Du har mulighed for at blive hentet hjemme af en bus, og du vil blive kørt hjem igen. Der er plads til kørestole,
gangredskaber og trappemaskine i bussen.
Forpligtelser/afbud
Når du har fået en plads på daghjemmet skal du være opmærksom på, at du betaler uanset fremmøde. Omsorgscentret ser gerne,
at du så vidt muligt melder afbud ved ferie, sygdom eller andet på telefon: 3289-0477.
Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.
Kommunen registrerer de modtagene oplysninger og videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder
m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysninger eller samarbejder med kommunen. Kommunen sletter oplysningerne, når
opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysninger er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke
længere adgang til dem. Du har ret til ar vide, hvilken oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger
rettet eller slettet.
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Dragør kommunes databeskyttelsesrådgiver: Julie Egholm, Bygaden 2, 2630 Taastrup. Telefon: 2399-0515.
Klagevejledning
Hvis du vil klage over afgørelsen på din ansøgning, skal visitationen modtage din klage senest fire uger efter, at du selv har
modtaget din afgørelse. Hvis du overskrider tidsfristen, bortfalder din ret til at få behandlet din klage.
Hvis kommunen fastholder sit afslag, sendes din klage videre til Ankestyrelsen, som vurderer, om kommunen har truffet en korrekt
afgørelse og overholdt reglerne for sagsbehandling.
Dragør Rådhus, Visitationen
Kirkevej 7
2791 Dragør
visitationen@dragoer.dk
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