Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af
Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der
bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper.
OM BOLIGEN Huslejen betales via Nets (PBS) og udgør mellem
ca. kr. 7.800,00 – kr. 8.500,00 kr. pr. måned, incl.
a/c-varme, antenne og copy-danafgift, a/c el samt
vinduespudsning. Indskuddet udgør mellem ca. kr.
30.000,00 – kr. 31.700,00
Afhængigt af lejerens økonomiske situation vil der
kunne ydes boligydelse (tilskud til husleje).
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Udbetaling Danmark, 7010 1881
Hvis Du tager imod tilbud om en bolig i Dorthe
Marie, vedlægger vi et skema til ansøgning om
boligydelse, når vi sender lejekontrakten.
Også muligheden for at søge lån til indskud er
afhængig af lejerens økonomiske situation.
Nærmere oplysning herom kan fås ved henvendelse
til Boligservice, Rødovre Kommune, tlf.nr. 36 37 71
47 eller 36 37 71 45.
Et lejemål starter den 1. eller den 15. i måneden.
Første måneds husleje og indskud
skal være betalt før indflytning.
Lejekontrakt og indbetalingskort
fremsendes, når Du har givet
besked om, at Du ønsker at flytte
ind på Dorthe Marie.
Er der yderligere spørgsmål til huslejen m.v., er De
meget velkommen til at kontakte Thomas Huitfeldt,
tlf.nr. 36 73 02 05 eller 36 73 02 14.

OM ”PAKKER” I forbindelse med indflytningen får De tilbudt
forskellige ”pakker”. ”Pakkerne” er udtryk for,
hvilke ydelser omkring mad, vask m.v., Du kan
vælge.

Det kan eksempelvis dreje sig om (priser i år
2015):
morgenmad pr. dag
kr. 22,00
hovedret incl. forret el. dessert pr. dag kr. 57,00
aftensmad/smørebrød til pr. dag
kr. 33,00
I alt pr. måned ca. kr. 3.300
Herudover kan De vælge mellem et antal andre
ydelser, eksempelvis pris pr måned:
- rengøring til
kr. 47,00
- vask og leje af linned
kr. 298,00
- vask af eget tøj
kr. 199,00
- toiletartikler
kr. 137,00
- kollektiv forsikring
kr. 33,00
Kulturpakken er obligatorisk og er en del af Dorthe
hjemmets kultur omkring det sociale
fællesskab og leve/bo-miljøet.
Huset afholder forskellige
fællesarrangementer,også i et samarbejde med
”Husets Venner” – eksempelvis Den lille Café og
små-fester – og gør lidt ekstra ud af forplejningen
ved de årlige traditioner.
I leve/bo-grupperne er der desuden et mindre
beløb til fælles hygge og aktiviteter.
Kulturkassen dækker også betaling til ”Husets
Venner”.
OM
AKTIVITETER

Der afholdes både i de enkelte grupper og for huset
som helhed forskellige arrangementer. De kan
holde Dem orienteret gennem vores beboerblad og
via opslag.

Beboerblad Én gang om måneden udgives beboerbladet
Mariehønen. I dette kan læses lidt om aktiviteterne
i huset, ligesom der refereres fra de forskellige
beboermøder i huset. Alle er velkomne til at levere
indlæg til bladet.
Bruger- og BrugerPårørendeRådet er dialogforum og skal
pårørenderåd repræsentere beboernes interesse i forhold til det
daglige liv og den daglige omsorgsindsats. En kreds
af pårørende og beboere går ind i dette arbejde, og
der er et ønske om, at så mange som muligt vil
være med til at bære opgaven.

Bus Dorthe Mariehjemmet råder over to busser. Disse
anvendes til udflugter, ture til Centret, aflevering af
prøver hos læge m.v.
Der betales mellem kr. 25,00 og kr. 200,00 kr. pr.
tur, afhængig af formål og tur længde.
Den lille Café Den lille Café er åben onsdage kl. ca. 10.30 –
11.30. Her er sang og musik – og mulighed for at få
et glas saft og købe en lille én og/eller lidt sødt til
ganen.
Gudstjeneste Dorthe Mariehjemmet hører til Islev Kirke. Der
afholdes gudstjeneste en gang om måneden og
samvær med præsten én gang om måneden.
Derudover er der mulighed for gratis transport til
Islev Kirke efter aftale med kordegnen. Hver anden
måned kommer præsten tillige på husbesøg.
Haven Haven anvendes især om sommeren, men kan også
anvendes i forårs- og efterårsmånederne.
Husets Venner står i årets løb for forskellige
arrangementer. Det kan være fester, banko-spil,
musik, udflugter ud af huset m.v. Det koster pr. år
kr. 175,00 for pårørende at være medlem af Husets
Venner. Beboere betaler medlemskab via
kulturkassen.
Kunstforening Dorthe Mariehjemmets kunstforening er et tilbud til
ansatte og lejere på Dorthe Marie.
Underholdning Huset holder enkelte ”traditions-fester”, såsom
påskefrokost, karneval, midsommerfest m.v..
Herudover arrangerer personalet i de enkelte
grupper forskellige aktiviteter. Deltagelse er
naturligvis frivillig.
OM SERVICE

Der tilbydes forskellige servicefunktioner.

Der kan sendes bud til Rødovre Bibliotek med
konkrete ønsker. Biblioteket pakker de bestilte ønsker
og afleverer/henter i h.t. deres kørselsafdelings
Bibliotek formåen.

Ejendoms- Huset har et ejendomsteam, der kan være Dem
teamet behjælpelig med ophængning af billeder m.v. i
forbindelse med indflytningen, såfremt De ikke har
pårørende til at hjælpe til.
Teamet kan tillige, mod betaling, være Dem
behjælpelig med små reparationer.
Reparation af Husets ejendomsteam er gerne behjælpelig med
kørestol reparation af kørestolen. Priserne ser således ud:
- pris på udskiftning af dæk og slange kr. 350,- udskiftning af dæk alene
kr. 250,- udskiftning af slange alene
kr. 250,- ved udskiftning af flere på én gang
koster det efterfølgende
kr. 100,- lapning af slange
kr. 40,Fodpleje Der er indrettet fodklinik på 1. sal. Priser og
åbningstider kan ses i klinikken. Der ydes tilskud til
pensionister efter gældende regler.
Frisør Der er indrettet frisørsalon på 3. sal.
Priser og åbningstider kan ses i salonen.
Hjælpemidler Personalet vejleder i forbindelse med ansøgning om
varige hjælpemidler. Det kan eksempelvis være
briller, kørestol, specielle puder o.s.v.
Læge Der er frit lægevalg. Man har mulighed
for at beholde sin hidtidige læge efter de
gældende regler.
Mærke- Alt tøj skal mærkes umiddelbart efter indflytningen.
maskine Man kan leje en mærkemaskine for kr. 150,-, hvis De
selv eller Deres pårørende mærker tøjet. Hvis det er
en ansat, der skal mærke tøjet, koster det kr. 600,-.
Beløbene er incl. udgifterne til mærker.
Tand- Der er mulighed for at blive tilmeldt kommunens
pleje Omsorgstandpleje. Omsorgstandplejen har klinik på
2. sal.

