Asu hyvin ikäihmisenä.
Örebron kunnassa on monia erilaisia asuntoja tarjolla sinulle ikäihmisenä

orebro.se/boendeforaldre
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Täällä Örebron kunnassa on monia
erilaisia asuntoja tarjolla sinulle ikäihmisenä;
senioriasuntoja, turva-asuntoja sekä
hoito- ja hoiva-asuntoja.

Senioriasunto
Senioriasunnot ovat tavallisia asuntoja, jotka on
tarkoitettu sinulle, joka olet hieman vanhempi.
Asuntojen alaikärajana on usein 55 vuotta.
Tarjolla on kerrostaloasuntoja, joita kiinteistönomistaja vuokraa suoraan tai asumisoikeusyhdistyksen kautta.

Senioriasunnot voivat olla samassa rappukäytävässä tai
ne kaikki voivat olla kerrostaloasuntoja.
Useimpien senioriasuntojen yhteydessä on yhteistiloja
seurustelua varten. Joissakin on lisäksi lounaspaikka ja
palkattua henkilökuntaa ylimääräisen tuen ja turvallisuuden takaamiseksi.
Kunnallinen asuntoyhtiö ÖBO omistaa useita senioriasuntoloita, ja muut ovat säätiöiden, asumisoikeusyhdistysten ja yksityisten kiinteistöomistajien omistuksessa.

Senioriasunnossa asuva voi hakea kunnalta turvahälytintä. Voit myös hakea palvelua ja hoivaa kotiisi (kotipalvelu) sekä lounaslaatikkoa. Lisätietoja on sivustolla
orebro.se/valfrihet tai soita palvelukeskukseen (Servicecenter), niin kerromme lisää.

HAKEMUS
Kiinteistönomistajat antavat suoraan vuokralle
senioriasuntoja. Jos haluat lisätietoja jostakin
senioriasunnosta tai hakea asuntoa, ota yhteys
kiinteistönomistajaan.
Sivustolla orebro.se/boendeforaldre on kartta senioriasunnoista ja vuokaraisäntien yhteystiedot.
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Turva-asunto
Örebron kunnalla on tarjolla turva-asuntoja. Ne
on tarkoitettu vähintään 75 vuotta täyttäneille.
Voit asettua jonottamaan niitä siitä vuodesta
lähtien, jona täytät 70 vuotta.

Kaikissa turva-asunnoissa on lounaspaikka ja yhteistilat.
Asuntolassa on myös aktiviteetti-isäntiä. Saat mahdollisuuden osallistua päivittäisiin toimintoihin ja sosiaaliseen yhdessäoloon.
Jos asut turva-asunnossa, voit hakea turvahälytintä kunnalta. Voit myös hakea kotona suoritettavaa palvelua ja
hoivaa (kotipalvelua) ja lounaslaatikkoa. Lisätietoja on
sivustolla orebro.se/valfrihet, tai soita palvelukeskukseen (Servicecenter), jolloin kerromme lisää.

HAKEMUS
Voit hakea turva-asuntoa suoraan sivustolta
orebro.se/boendeforaldre tai ladata hakemuslomakkeen. Voit myös ottaa yhteyden palvelukeskukseen ja saada lomakkeen lähetetyksi
kotiisi.
Voit tarkistaa kaikki turva-asunnot kartalta,
joka on osoitteessa orebro.se/boendeforaldre
tai soittaa palvelukeskukseen, jolloin kerromme lisää.
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Hoito- ja hoiva-asunto
Hoito- ja hoiva-asunto on tarkoitettu sinulle, joka
et voi saada tarvitsemaasi hoitoa ja hoivaa
omassa kodissasi. Voit tällöin hakea hoito- ja hoiva-asuntoa. Se voi olla sekä hoito- että dementia-asunto.

Örebrossa on sekä kunnallisia että yksityisiä hoito- ja
hoiva-asuntoloita. Niissä on tarjolla huolenpitoa,
ruokaa, palvelua ja aktiviteetteja aivan omista tarpeistasi lähtien. Meillä on tarjolla myös hoitoa ja hoivaa
viittomakielellä Karlslundsgårdenin asuntolassamme.
Suomenkielisille on profiloituja paikkoja Löwenhjelmska husetissa. Tavoitteena on, että pystyisit elämään
elämääsi juuri haluamallasi tavalla.

Hakemus ja avuntarpeen arviointi
Hakeaksesi hoito- ja hoiva-asuntoa sinun on soitettava
palvelukeskukseen ja pyydettävä saada jutella jonkun
avuntarpeenkäsittelijän kanssa. Tämä tapaa sinut sen
jälkeen kodissasi selvityksen tekemiseksi. Tämä siksi,
että hän haluaa tietää, mitä apua tarvitset ja arvioida,
miten tarpeesi voidaan tyydyttää. Sairaanhoitaja ja työterapeutti saattavat myös olla mukana. Myös omaisesi
voivat halutessaan olla mukana.

Kirjallinen tieto
Selvityksen valmistuttua sinulle lähetetään kirjallinen päätös. Jos tarvitset päätöksen mukaan hoito- ja
hoiva-asuntoa, sinut sijoitetaan jonotuslistalle. Jos taas
hakemuksesi hylätään, voit valittaa päätöksestä. Ota
tällöin yhteys avuntarpeenkäsittelijääsi, jos haluat saada
apua valituksen tekemiseen.

Toivomukset asunnosta ja muuttaminen
Sinulla on mahdollisuus ilmoittaa toivomuksesi siitä,
mihin haluaisit muuttaa. Ellei meillä ole vapaata asuntoa
haluamastasi hoito- ja hoiva-asuntolasta, sinulle tarjotaan
asuntoa jostakin toisesta paikasta. Muuttaessasi asuntolaan, joka ei ole ensisijainen valintasi, voit muuttaa ensisijaiseen asuntolaasi silloin kun sieltä vapautuu asunto.
Asunnon odotusaika voi olla aina kolme kuukautta. Kun
sopiva asunto vapautuu hoito- ja hoiva-asuntolasta, kunnan asumiskoordinoija ottaa yhteyden sinuun. Otat itse
yhteyden asuntolaan tarjottuun asuntoon tutustumiseksi. Sen jälkeen annat vastauksesi kolmen päivän sisällä
ja muutat asuntoon kahdeksan päivän sisällä laskettuna
päivästä, jolloin sinulle tarjottiin asuntoa.

Pariasuminen
Sinulla on oikeus jatkaa asumista asuinkumppanisi
kanssa hoito- ja hoiva-asuntolassa. Tämä on voimassa
myös silloin kun vain toisella teistä on tarve saada paikka
hoito- ja hoiva-asuntolasta. On myös olemassa muita
mahdollisuuksia jatkaa yhteistä elämää, vaikka ette haluaisikaan asua yhdessä hoito- ja hoiva-asuntolassa. Ota
yhteys palvelukeskukseen, jolloin kerromme lisää.

Joissakin asuntoloissa on eri suuntautumisia,
esim. lyhytaikaishoito, erityisasuminen, erityiset
dementia-asunnot, palliatiiviset hoitopaikat ja
tekniikka. Tarkista kartalta kaikki hoito- ja hoivaasuntolat ja lue sivustolta orebro.se/boendefoaldre
lisää siitä, mitä yksittäiset asuntolat voivat tarjota tai
soita palvelukeskukseen, jolloin kerromme lisää.
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Eri asumismuotojen
maksut?
Senioriasunnot
Senioriasunnossa asuvana maksat vuokran asunnostasi
vuokraisännälle. Jos sinulla on turvahälytin, lounaslaatikko tai palvelu ja hoiva kotona (kotipalvelu), maksat
erillisen maksun siitä.

Turva-asunto
Jos asut turva-asunnossa, maksat vuokran asunnostasi
Örebron kunnalle. Jos sinulla on turvahälytin, lounaslaatikko tai palvelu ja hoiva kotona (kotipalvelu),
maksat erillisen maksun siitä.

Hoito- ja hoiva-asunto
Jos asut hoito- ja hoiva-asunnossa, maksat vuokran
asunnostasi, maksun ruoasta sekä maksun hoidosta ja
hoivasta.
Vuokra vaihtelee eri hoito- ja hoiva-asuntojen välillä.
Maksuun sisältyvät aamiainen, lounas, päivällinen, välipalat ja kahvi. Hoito- ja hoivamaksu lasketaan tulojesi
ja vuokrasi perusteella. Jätä tulotietosi niin sinulla on
mahdollisuus saada alhaisempi maksu.
Saat kirjallisen tiedon maksustasi, joka on voimassa
toistaiseksi. Jos tulotietosi muuttuvat, sinun on ilmoitettava siitä. Jos olet hiljattain jättänyt tulotietosi, ei sinun
tarvitse jättää uutta lomaketta saatuasi paikan hoito- ja
hoiva-asuntolasta.

Ellet jätä tulotietojasi, et voi saada alennettua maksua.
Joudut tällöin maksamaan suurimman maksun voimassa olevan taksan mukaisesti.
Jos joudut maksamaan vuokran kahteen paikkaan yhtä
aikaa muuttaessasi hoito- ja hoiva-asuntolaan, voit
hakea alennettua hoivamaksua korkeintaan kolmeksi
kuukaudeksi. Aikaisempi asunto tulee olla irtisanottu
tai luovutettu myytäväksi, ja sinun pitää esittää tätä
koskevat tiedot hakemuksesi jättämisen yhteydessä.
Jos asuinkumppanisi jää edelleen asumaan vanhaan
asuntoon, ei sinulle voida myöntää alennettua hoivamaksua.

Ajankohtainen taksa ja maksut
Sivustolla orebro.se/avgifter-vardomsorg on lisätietoja ajankohtaisesta taksasta ja maksuista sekä ruoan
hinnasta. Vuokramaksut vaihtelevat eri asuntoloiden
välillä. Ota yhteys haluamaasi vuokraisäntään lisätietojen saamiseksi.

Lisätietoja ja lomakkeita tulotietojen jättämiseksi tai alennetun maksun hakemiseksi on
sivustolla orebro.se/boendeforaldre tai soita
palvelukeskukseen, niin kerromme lisää.
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Haluamme tietää mielipiteesi
Örebron kunta haluaa helpottaa arkipäivääsi.
Sivustolla orebro.se voit kehua meitä tai jättää
mielipiteitä ja ehdotuksia. Kannanottosi ovat
tärkeitä meille, ne auttavat meitä kehittymään
ja parantamaan toimintaamme.
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Kysy meiltä!

019-21 10 00

Olet tervetullut ottamaan yhteyden palvelukeskukseen (Servicecenter)
kysyäksesi asioista ja esittämään mietteitäsi. Voimme esimerkiksi auttaa
sinua hakemusten teossa suoraan sivustolla orebro.se tai paperilomakkeella. Palvelukeskus antaa myös ajankohtaista tietoa siitä, missä asuntoloissa on suomenkielistä henkilökuntaa.

Örebron kunta
Palvelukeskus (Servicecenter)
019-21 10 00
orebro.se/boendeforaldre
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