HJEM SKEMAET
Lidt om HJEM
HJEM er et tilbud til dig, som:
•
•
•
•

Er mellem 18 og 30 år
Befinder dig i hjemløshed eller er i risiko for hjemløshed
Har brug for hjælp til at finde og/eller beholde din egen bolig
Hører til Hjørring Kommune

Når du har sendt dette skema til os, vil du hurtigst muligt blive kontaktet af en medarbejder i HJEM. Sammen finder dig og
medarbejderen ud af, hvilken form for hjælp du har brug for.
Navn:
Cpr. nummer:
Hvor sover du oftest om natten (du kan sætte kryds flere steder)?
⃝ I min egen bolig (med lejekontrakt)
⃝ På gaden, i trappeopgange, i et skur eller noget i den stil
⃝ Natvarmestue, værested med nødovernatning eller noget i den stil
⃝ Herberg eller forsorgshjem
⃝ Hotel eller vandrehjem
⃝ Hos venner, bekendte eller familie (uden lejekontrakt)
⃝ I en midlertidig bolig (uden lejekontrakt)
⃝ På et hospital eller i et behandlingstilbud
⃝ I et fængsel
Andet:
Mail eller telefonnummer vi må bruge til at få fat på dig:
Telefonnummer:
E-mail:
Andet:
Hvor og hvornår er det lettest at finde dig?
Sted:
Tidspunkt:
⃝ Ønsker ikke at svare

Samtykke til indhentning af oplysninger:
⃝ Jeg giver hermed samtykke til, at Hjørring Kommune må indhente oplysninger, der kan afgøre om jeg hører til kommunen.
Det er nødvendigt for, at du kan få hjælp gennem HJEM tilbuddet, at du hører til kommunen. Du skal også være 18 - 30 år og
befinde dig i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed.

Dato:
Underskrift:

VEND >

Hvem har du udfyldt skemaet sammen med?
Navn:
Stilling/relation:
⃝ Jeg har udfyldt skemaet alene
⃝ Ønsker ikke at svare
Sådan kan du aflevere eller sende skemaet:
1.
2.
3.

Aflevér det til en medarbejder i Borgerservice eller Jobcentret
Aflevér det i postkassen foran Borgerservice, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring
Send det med posten på denne adresse (skriv ”HJEM” øverst i venstre hjørne):
Myndighed Handicap
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Skemaet kan også udfyldes digitalt på Hjørring Kommunes hjemmeside: www.hjoerring.dk

Har du brug for hjælp til at udfylde skemaet?
Hvis du har brug for hjælp til at udfylde, indsende eller aflevere skemaet, kan du ringe på telefonnummer 72 33 50 67 på
hverdage mellem kl. 9.00 og 12.00 (undtagen onsdag). Medarbejdere i Jobcentret og i Borgerservice vil også meget gerne hjælpe
dig.

Til samarbejdspartnere:
Samarbejdende myndigheder kan indsende henvendelsen digitalt til: sikkerpost.myndighed.handicap@hjoerring.dk

Info om persondata
Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger.
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl.,
der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret
eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til datatilsynet over Kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På www.datatilsynet.dk kan du læse mere
om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

