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Ansøgt om   

Bevilget sep. 2013 Medicintilskud 

Bevilget april 2014 Medicintilskud 

Bevilget sep. 2014 Medicintilskud 

Bevilget april 2015 Tilskud til mad og medicin 

Bevilget sep. 2015 Medicintilskud 

Bevilget april 2016 Medicintilskud 

Bevilget sep. 2016 Medicintilskud 

Bevilget april 2017 Medicintilskud mad  regninger 

Sagsfremstilling: 
September 2013 
Timi er afdøde Anica’s datter. Hun er på social hjælp, har sukkersyge, og et 
forstørret hjerte. 
For at være ærlig, har jeg det ikke særligt godt med Timi, jeg føler der er et 
eller andet der ikke hænger sammen, hun gør mig også gal. Samme dag som 
hun har fået sin hjælp, møder jeg hende ude på gaden, hvor hun kommer 
og tigger en cigaret. Jeg kan ikke have det, 2 tinger tænder mig af, dels så 
ville jeg, hvis jeg var hende gemme mig langt væk hvis jeg endelig skulle 
ryge, hun har lige fået penge fordi hun har fortalt, at hun ikke havde penge 
til sin medicin, og så er hun ryger, det er jeg også, men hvis jeg skulle vælge 
mellem medicin og røg, så var det, det sidste jeg valgte fra. 
Den anden ting der går mig gal er, at når man lige har fået hjælp, så skal 
man ikke tigge om mere, heller ikke smøger, hvis man ikke er tilfreds med 
det man har fået, så står de en frit for at takke nej. 
Hun skal godt nok vise gode takter, ellers bliver der lukket for mere hjælp. 
Hun får til medicin. 

April 2014 Hendes kvitteringer har set mærkelige ud og jeg var ikke helt tilfreds med 
hendes væremåde sidste gang. 
Hun er blevet uvenner med sin søn og virker nu som en lidt anden dame. Vi 
taler meget indgående med hendes om hendes kvitteringer, hun svarer 
godt for sig og fortæller hvad den forskellige medicin er til. 
 

September 2014 Timi har fået respekt, sidste gang var der ikke styr på kvitteringerne, de har 
nogle gang lidt svært ved at få kvitteringer fra det lokale apotek, derfor 
havde Timi denne gang valgt, at gemme alle sine tomme pilleæsker, så vi 
kunne se at hun havde købt dem. Jeg havde ikke helt lyst til at begynde at 
slæbe tomme pilleæsker med hjem til Danmark, så vi lod dem blive. En 
alternativ løsning men man må lade hende, at hun da trods alt har tænkt 
over tingene. 

April 2015 Hos Timi er tingene uændret, hun har fået rigtigt godt styr på sine 
kvitteringer 
Hun får til hjælp til hjælp til mad og medicin 

September 2015 Vi finder Timi hos sin søn, hun har det rigtigt skidt. Det er vi ikke i tvivl om. 
Hun vil rigtigt gerne til Tyskland og arbejde. Hun kan ikke holde ud, at være 
afhængig af andre; men hun er ikke kommet igennem lægetjekket der skal 
til for at hun kan komme afsted. Hun får en ny chance nogle dage efter, og 



 
 

det eneste vi kan gøre for hende er at give hende noget sukkersyge venligt 
mad. Vi køber en masse lækkert til hende bla. en hel del fisk. 
Tirsdag eftermiddag møder vi hende igen - og wow en forskel. Hun stråler 
og er et stort smil. Maden har gjort sin virkning, og hun er gået gennem 
læge undersøgelsen og får lov til at rejse. Vi får en snak med hende om, 
hvordan hun passer på sig selv - og ønsker hende tillykke med jobbet. Hun 
er helt vildt taknemmelig for vores hjælp. 
Nu håber vi bare at det hele kommer til at gå som hun drømmer om. 
 
Hun får penge til sin medicin. 

April 2016 Opholdet i Tyskland blev meget kort, hun kunne ikke holde til arbejdet. 
Hendes sukkersyge er blevet værre, hun får nu indsprøjtninger. 
Hendes humør er helt i bund, men lige meget hvad vi siger, er der ikke 
noget at gøre. Hun er bange for at være til besvær. 
Hun får penge til medicin. 

September 2016 Hun er meget berørt over sin søsters død. 
Timi er blevet ”straffet” godt og grundigt af det mærkelige Rumænske 
system. I april fik hun job i Tyskland, et job som hun måtte opgive efter en 
uge. 
Fordi hun havde underskrevet en kontrakt og ikke kunne klare jobbet, blev 
hendes socialhjælp skåret ned til latterlige 10 Lei pr. måned. 
Når man har en medicinudgift på 60 Lei om måneden, så er man ilde stedt. 
Hun må bede sin søn og sin søster om penge til udgifterne og til mad. 
Hendes hus er ved at falde sammen om ørerne på hende og det regner ned 
gennem taget. Heldigvis ved hun, at hun skal passe på skimmelsvamp, så 
hun har flyttet alle møblerne ud fra væggen, så der kan komme luft til 
væggene. Men det er absolut ikke et sundt hus at bo i. 
Hun viser os noget udslæt hun har på lænden. Der er ingen tvivl det er 
helvedesild. Hun bliver sendt til lægen. 
 
Vi forhøjer hendes beløb en lille smule, så hun kan få råd til sin medicin. 

April 2017 Hendes hus er ved at falde sammen om ørerne på hende. 
Hendes socialhjælp er nærmest lig nul. 
Hun har ubetalte regninger hos købmanden på 300 lei og en 

ubetalt regning for gas på 100 lei. 
Vi ved godt hun er sultet, men det at få på klods er en rigtig 
skidt ide, for der er jo ikke til at komme ud af, med en indtægt 
på 40 lei om måneden. 
Hun er lidt rundforvirret, kan ikke finde sine kvitteringer. 
Hun får sine penge og bliver sendt ud får at betale sin gæld. 
Hun gør som hun bliver bedt om. Finder sine kvitteringer og 
kommer og viser os kvitteringerne for sin betalte gæld. 
 
Det gjorde selvfølgelig, at hun nu igen stod uden penge til mad.  
Vi forklarede hende, at det er skidt at stifte gæld, men omvendt 
hvad skal man gøre når man er sulten. 
Vi valgte at bruge nogle af pengene fra salget i butikken på 
hende, så hun havde en chance for at komme videre, samtidig 
kom hendes søn med en høne samt en sæk med kartofler og 



 
 

løg, så blev påsken da reddet. 
 
Hun fik penge til medicin, mad og regninger. 
 

 
 
 
  
  
 

 


