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Et omsorgsbesøg er en samtale med en medarbejder i Socialforvaltningen, hvor du kan
høre om kommunens forskellige muligheder
for at hjælpe, og hvor vi sammen finder ud
af, om nogle af tilbuddene er noget for dig.
Nu eller på et senere tidspunkt.
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Du kan få at vide, hvad der skal til for, at man
kan komme i betragtning til de forskellige
typer af hjælp, og hvordan man kan kontakte
de forskellige afdelinger i kommunen.

Gladsaxe Kommune
Social- og Handicapafdelingen
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 57 76
Mail: raadogindsats@gladsaxe.dk

Omsorgsbesøg
Her kan du læse om mulighederne
for et omsorgsbesøg og om hvem,
du skal kontakte.

Hvem
Er du mellem 18 og 75 år, bor du i Gladsaxe
Kommune og har du været indlagt på Psykiatrisk
Center Ballerup, så kan Gladsaxe kommune tilbyde
dig et omsorgsbesøg.
Hvorfor
Meningen med omsorgsbesøget er at fortælle dig
om dine forskellige muligheder, så du selv – nu
eller senere – kan gøre brug af kommunens tilbud.
Eller vi kan hjælpe dig med at gøre brug af det.
Hvordan
Omsorgsbesøget eller samtalen kan finde sted på
den måde, der passer dig bedst. Vi kan mødes i
dit hjem, på Gladsaxe Rådhus eller et andet sted.
Du er også velkommen til at have pårørende eller
andre fra din omgangskreds med.
Udgangspunktet for samtalen er din oplevelse af
din egen situation. Vi fokuserer på det, der er
relevant for dig og din situation.
Kontakt Råd og Indsats på telefon 39 57 57 76
eller skriv til raadogindsats@gladsaxe.dk for at få
en aftale om et omsorgsbesøg. Du kan også bede
personalet på Psykiatrisk Center Ballerup om at
kontakte os for dig.

Hvornår
Indenfor syv dage kontakter en medarbejder fra
socialforvaltningen dig og aftaler tid og sted for
omsorgsbesøget.
Udgangspunktet er, at du efter samtalen selv kan
tage kontakt til de afdelinger i kommunen, som du
ønsker kontakt til. Har du brug for hjælp til dette,
har du mulighed for at få en udskrivningsmentor.
Det kan vi også hjælpe dig med.

