Mulighed for
økonomisk støtte:
Ønsker du at søge indskudslån, boligstøtte eller varmetillæg kan du
henvende dig til følgende steder:
Indskudslån:
Borgerservice
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Telf.
87 87 87 10
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

10.00 – 15.00
12.00 – 17.00
Lukket
10.00 – 17.00
10.00 – 13.00

Boligstøtte + varmetillæg:
Udbetaling Danmark.
www. Borger.dk
Telf.

70 12 80 63

Man-Ons
Tors
Fre

08.00-16.00
08.00-18.00
08.00-15.00

Visitation Sundhed
og Omsorg
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Visitator
Telf. 87 87 61 00
Man + tirs + tors + fre
kl. 9.00 – 12.00,
Onsdag kl. 13.00 – 14.00
Kan kontaktes ved spørgsmål om ansøgning eller
afgørelse.
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Boligrådgiver
Telf. 87 87 61 14
Alle hverdage 09-12
Kan kontaktes ved spørgsmål om leje, venteliste eller
ændringer i dine ønsker og
behov i forhold til ønsket
bolig.

SØGER DU:
Ældrebolig eller plejebolig

Hvem kan godkendes til plejebolig?
Borgere, der på grund af betydeligt og
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp
eller pleje, omsorg eller behandling, og
som ikke kan få dækket disse behov på
anden vis.
Borgere, der har et plejebehov som nødvendiggør omfattende pleje – og omsorgstilbud i døgnets 24 timer.

Boligtyper:
Til pensionister med behov for en ældreeller plejebolig har Viborg Kommune i
samarbejde med dig, mulighed for at finde
den bolig der passer dig og dine behov.

Forløbet:
Du skal udfylde et ansøgningsskema
og sende til Viborg Kommune.
Du kan få det tilsendt ved at henvende dig til Visitation Sundhed
og Omsorg, eller finde det på vores
hjemmeside:
http://kommune.viborg.dk/Borger/
Seniorer-og-pensionister/Boliger

5.

Ved et eventuelt tilbud bliver du
kontaktet på følgende måde:
Ældrebolig: Du modtager brev fra
Viborg Kommune med tilbuddet.
Plejebolig og demensbolig: Centerleder ringer til dig/dine pårørende.

6.

Du kan nu komme ud og se boligen.

2.

Du bliver efterfølgende kontaktet af
en visitator fra Viborg Kommune med
henblik på en konkret og individuel
vurdering af dit behov for anden
bolig.

7.

3.

I vurderingen kan indgå et visitationsbesøg hvor dine pårørende er
velkomne til at deltage.

4.

Du modtager en afgørelse.
Er du godkendt kommer du på venteliste til de ønskede boliger. Boligerne
fordeles altid efter behov.

Ældrebolig: Du skal give boligrådgiver besked om boligen ønskes.
Herefter udarbejdes der en lejekontrakt, som bliver sendt til dig.
Pleje og demensbolig: Centerleder
giver besked til boligrådgiver om
du har sagt ja til boligen. Herefter
udarbejdes der en lejekontrakt som
bliver sendt til dig eller dine pårørende.

1.

Der er to forskellige boligtyper:
• Ældrebolig
Ældreboligerne i Viborg Kommune er almindelige lejligheder eller rækkehuse, som
er indrettet ældre- og handikapvenligt.
• Plejebolig
En plejebolig er placeret på et plejecenter,
hvor der er personale døgnet rundt.
Viborg Kommune har en række specialiserede boliger til plejekrævende borgere med
særlige behov som svær demens, psykisk
handicap, senhjerneskade, psykisk sygdom
og misbrugsproblemer.
Hvem kan godkendes til ældrebolig ?
Borgere, der på grund af en nedsat psykisk
eller fysisk funktionsevne, har særligt behov for bolig, der er egnet til pleje og brug
af hjælpemidler.

