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Hjertebo er nu certificeret som friplejeleverandør
Kære Hjertebo venner!
Efter en forhåbentlig god sommer fremsendes på vegne af
bestyrelsen hermed et nyhedsbrev med information om de
seneste nyheder.
Endnu et skridt er nået i arbejdet på at få etableret bofællesskabet Hjertebo. I begyndelsen af juli modtog vi et brev fra
Servicestyrelsen, hvoraf det fremgår, at Hjertebo nu er
certificeret som friplejeleverandør. Det betyder, at vi nu er
godkendt til at kunne søge en såkaldt kvote på det antal
beboere, som vi planlægger for Hjertebo. Godkendelsen som
friplejeleverandør er bevilget på baggrund af en ansøgning,
som vi indsendte til Servicestyrelsen i foråret. Efter en periode,
hvor vi har været i dialog med sagsbehandleren i Servicestyrelsen vedr. nogle detaljer i ansøgningen, modtog vi således
meddelelsen om godkendelsen i starten af sommeren.
Ansøgning om kvote i 2010
Planen er at søge en kvote på 12 pladser i ansøgningsrunden,
som kører i 2010. Vi forventer at ansøgningsfristen i 2010 vil
være i starten af august 2010.

Tildelt kvote er forudsætning
For at kunne etablere et bofællesskab jf. lov om friplejeboliger
er det en forudsætning, at vi får tildelt en kvote, som udbydes
af Indenrigs– og socialministeriet én gang om året.

Indledende politisk behandling af lokalplanprocessen
Lokalplanprocessen varer ca. ét år
I løbet af foråret har bestyrelsen løbende været i dialog med
afdelingen for ”Teknik, miljø og plan” i Viborg Kommune i
arbejdet på at få iværksat en lokalplanproces. Som udgangspunkt tager det ca. ét år at køre en lokalplanproces.
Set i lyset af, at vi skal være klar til at kunne indlevere en
ansøgning om kvote til Socialministeriet inden sommerferien
i 2010 er vi derfor i øjeblikket meget optaget af at få afstemt
forventninger og tidsplaner med Viborg Kommune, så
lokalplan og aftale om køb af grunden ved Hvam Skole kan
være på plads inden sommeren næste år. Det er aftalt med
embedsmændene i kommunen, at den indledende politiske
behandling i økonomiudvalget vil finde sted i den nærmeste
fremtid.

Fortæl om Hjertebo til dine venner!

Kontingent og medlemsskab

Vi søger beboere til Hjerteboprojektet i Hvam. Lige nu er der
13 navne på listen, som ønsker tilbud om en plads på Hjertebo.
Erfaringen er, at ikke alle, som ønsker tilbud om en plads,
bliver indvisiteret, når projektet bliver virkelighed.
Derfor: Fortæl om Hjertebo til dine venner eller andre for
hvem et kristent hjem for handicappede har interesse.
Vi vedlægger et A4-ark, som vi også gjorde ved seneste
nyhedsbrev. A4-arket er et løsark, hvor vi fortæller, at vi søger
beboere. Hvis I ønsker at få tilsendt udskrifter af løsarket, så
ring til Poul Erik Jensen på tlf. 9722 2061 eller send en mail til
r11pej@post.tele.dk. Ring eller skriv med det samme!

Da vi stiftede foreningen Hjertebos Venner blev det vedtaget,
at kontingenten er 100 kr. for et medlemskab indtil Hjertebo
er etableret. De, som ikke allerede har betalt kontingentet,
kan indbetale beløbet på

Bankkonto 5970 1070936
Husk at oplyse dit navn ved indbetalingen!
Af markedsføringsmæssige grunde tilbyder vi udvalgte personer gratis medlemsskab, indtil Hjertebo er etableret. Der er
tale om præster, missionærer og andre, som er I berøring
med mange mennesker. Til gengæld forventer vi, at disse
personer vil medvirke som ambassadører for projektet.

Se til at ingen går glip af Guds nåde (Hebr. 12, 15)
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