Social Service
Team Ældre
Rådhusvej 8
4180 Sorø

Tlf. 57 87 60 00
Hverdage 11.00 – 12.00
www.soroe.dk
Dato:

«cprnr»
søger hermed optagelse på venteliste til plejebolig i Sorø kommune.
Plejebolig

Holbergcentret, Sorø
Holbergcentret, Sorø
Egecentret,
Sorø
Slaglille
Fjenneslev
Slaglille
Fjenneslev
Røde Kors,
Sorø
Røde Kors
Sorø

Antal
rum

Prioritering

Evt. bemærkninger

2
1

Plejebolig

Antal
rum

Prioritering

Evt. bemærkninger

2

Mølleparken,
Dianalund
Mølleparken,
Dianalund

1

1
2
1
2
1

Plejeboliger på demensafsnit:
1
Røde Kors,
Perlen
1
Lynge Plejeboliger
1
Holbergcentret,
Rosenhuset,
2
Mølleparken,
Blomstergården,

Ønsker kun plejebolig, som markeret ovenfor (ventelistegaranti fraskrives)
Ønsker førstkommende egnede plejebolig (omfattet af ventelistegaranti)
Ønsker ikke bolig i Sorø Kommune men i ______________________Kommune (+evt. område), og
giver samtidig samtykke til, at relevante oplysninger videresendes dertil. (ventelistegaranti fraskrives)

Dato

Ansøgers underskrift

Har fået hjælp til at udfylde ansøgning af:
Relation til borger:

Fremsendt til vis. udvalget:

Dato

Visitators underskrift

Lov om almene boliger
§ 54. Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med
handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal
udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten. Den kommune, som efter § 115, stk. 3, har givet tilsagn om støtte til ombygning
af et plejehjem beliggende i en anden kommune til almene ældreboliger, udøver anvisningsretten til disse
ældreboliger.
Stk. 2. Almene ældreboliger, der er indrettet med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal af den almene boligorganisation udlejes til denne personkreds.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til den personkreds, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt.,
hvis boligerne ikke kan udlejes til personkredsen, der er nævnt i 1. pkt. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten, jf. dog § 185 b, stk. 4.
Stk. 3. Almene ældreboliger, der indrettes som bofællesskaber, kan ud over den berettigede personkreds, jf.
stk. 1 og 2, udlejes til personer, der er i familie med eller har en særlig tilknytning til den berettigede personkreds. Det er dog en forudsætning, at bofællesskabet i det væsentlige udlejes til den berettigede personkreds.
Stk. 4. Kommunen betaler lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for
kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning
§ 54 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en almen plejebolig, jf. § 5, stk. 2,
eller for en plads på et plejehjem, jf. § 192 i lov om social service, en sådan bolig eller plads senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste.
Stk. 2. Garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt en bestemt almen plejebolig eller et
bestemt plejehjem efter reglerne i § 58 a.
Stk. 3. Velfærdsministeren fastsætter regler om optagelse på en venteliste og om frister for tilbud om en almen plejebolig eller en plejehjemsplads.

Uddrag af Kvalitetsstandard for ældre-/plejebolig
Formålet med tildeling af
plejebolig:
Kriterier for tildeling af plejebolig:
Som udgangspunkt skal
kriterierne fra 1 til 4 være
opfyldt.
Kriterier 5 til 6 kan være
opfyldt.

Der kan som udgangspunkt
ikke visiteres til plejebolig
på grund af følgende forhold

At borgere med omfattende behov for hjælp døgnet
igennem, bliver tildelt en plejebolig, som i væsentlig
grad vil forøge/lette borgerens fysiske, psykiske
og/eller sociale situation.
At borgeren har væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau og derved har et omfattende,
varigt behov for pleje, støtte og samvær, i et omfang
som ex. et dagtilbud ikke kan dække.
1. Borgere med behov for tæt kontakt til personalet
stort set hele døgnet.
2. Borgere med så omfattende behov for pleje og omsorg, at det ikke er hensigtsmæssigt, at yde den
nødvendige hjælp i hidtidige bolig.
3. Borgeren, som ikke kan tilkalde hjælp ved akut opstået behov.
4. Borgere, som udfra en helhedsvurdering, er ude af
stand til/har svært ved, at tage hånd om egne behov og dermed ikke på betryggende vis kan bo alene.
5. Borgere med behov for, at personalet kan være til
stede inden for kort tid.
6. Borgeren, som i perioder, har behov for tilsyn af
personalet hele døgnet.
 Fordi nuværende bolig og evt. udenoms arealer er
for stor, uoverkommelig eller for dyr.
 Utryghed ved at være alene.
 Høj alder.
 Borgeren har solgt sit hus og står uden bolig.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til
databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.
Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige
myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller
samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav
er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til
dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte
oplysninger rettet eller slettet.

