En hjælp
i hjemmet

Det er dig
der bestemmer

Vi synes, at hjemmehjælp rent faktisk skal være

Ring allerede i dag til Lise-Lotte på 2659 2301

en hjælp i hjemmet. Derfor har vi sammensat en

og få en snak om, hvad du kunne tænke dig

hjemmehjælps-ordning, der tager udgangspunkt i dig

af hjælp i hjemmet. Det er dig, der bestemmer.

Vælg personlig og fleksibel hjemmehjælp
hos Hjorths Hjemmeservice

og dit hjem. Du får tilknyttet én rengøringsassistent,
så du ikke skal åbne dit hjem for mange forskellige
mennesker – og er der problemer eller spørgsmål
ringer du direkte til Lise-Lotte Hjorth, som finder en
løsning med det samme.
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Hvem kan få hjemmehjælp?

Fritvalgsordningen
Hvis du er bevilliget ”hjælp til praktisk bistand”

Tilskud til folkepensionister
Den såkaldte hjemmeserviceordning giver alle, der er

Hvad tilbyder
Hjorths?

> samme dansktalende og smilende rengøringsassistent
hver gang, kun afbrudt af ferier

fyldt 65 år, 30 procent i tilskud til rengøringsarbejde

> professionel rengøring af erfarent firma

det skal udføres af kommunen eller om du hellere vil

i hjemmet. Tilskuddet bliver automatisk trukket fra

> lille solidt firma og derfor kun ét telefonnummer,

have en fast rengørings-assistent fra et privat firma.

regningen, du skal blot opgive dit cpr-nummer til os

Det private firma skal være godkendt af kommunen

eller skrive det bag på girokortet – så det er dejlig nemt

> fleksibilitet uden bureaukrati og regelrytteri

for alle parter.

> mulighed for at tilkøbe ekstra hjælp efter behov

– altså rengøringshjælp, kan du selv bestemme om

– og det er Hjorths hjemmeservice naturligvis.

der altid besvares af Lise-Lotte Hjorth

fx vask af gardiner, rensning af tæpper og lignende
> glæde frem for ærgrelser
Og så er vi naturligvis godkendt af Randers Kommune
til at yde privat hjemmehjælp under fritvalgsordningen.
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