SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE

Socialpædagogiske støtte

Tilbuddet er til dig, som har et betydelig behov for støtte på
grund af din nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne
eller dine særlig sociale problemer.
Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situation og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om
du kan bevilges socialpædagogisk støtte.
Du vil i forbindelse med din ansøgning få råd og vejledning
med fokus på, om du kan have gavn af andre offentlige, private eller frivillige tilbud.
Hvad er socialpædagogisk støtte?
Socialpædagogisk støtte kan bestå af hjælp, rådgivning,
støtte eller omsorg. Støtten kan også bestå af oplæring i eller genoptræning af en række færdigheder.
Hedensted Kommune tager ved vurderingen udgangspunkt
i dine særlige behov og forudsætninger.
Tildeling af socialpædagogisk støtte sker altid på baggrund
af en konkret, individuel vurdering af dine behov for hjælp,
ligesom hjælpen tilrettelægges i samarbejde med dig ud fra
dine behov og forudsætninger.
Støtten kan ydes som et element i et samlet tilbud om bl.a.
rådgivning, støtte, hjælp til pleje, behandling, træning eller
ledsagelse.
Det er også muligt at modtage socialpædagogisk støtte under kortere ophold uden for din bopæl.
Hvem kan få socialpædagogisk støtte?
Socialpædagogisk støtte kan gives til dig, der har behov for
hjælp i mange situationer i din hverdag. Dit behov for hjælp
skal være en følge af din nedsatte funktionsevne eller dine
særlige sociale problemer.

Kan jeg få socialpædagogisk støtte, hvis jeg bor i en
handicapbolig?
Du kan få socialpædagogisk støtte, uanset hvilken boligform du bor i.
Hvad er dit ansvar?
Når du søger om socialpædagogisk støtte, er der brug for, at
du opgiver relevante oplysninger og medvirker til kommunens udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder indhentning af eventuelt lægeoplysninger.
Hvad koster socialpædagogisk støtte?
Socialpædagogisk støtte er gratis for dig.
Du skal du som udgangspunkt selv betale for din kørsel,
hvis støtten foregår i Mestringsenhedens lokaler i Tørring,
Løsning eller Juelsminde.
Svarfrist
Svarfristen for socialpædagogisk støtte er 3 måneder.
Sagsbehandlingstiden starter på det tidspunkt, hvor Hedensted Kommune modtager din ansøgning og løber, indtil
du har fået en afgørelse.
Klagemuligheder
Hvis du får afslag på din ansøgning om socialpædagogisk
støtte, kan du vælge at klage over afgørelsen.
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse, du modtager.
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer for serviceniveauet. Din støtte bliver bevilget og tilrettelagt individuelt i overensstemmelse med disse rammer.

Det er også en forudsætning, at du ikke kan få dine behov
for socialpædagogisk støtte dækket på anden måde.
Formålet med socialpædagogisk støtte
Formålet med socialpædagogisk støtte er at yde hjælp til
selvhjælp, således at du kan leve et liv på egne betingelser.
Hedensted Kommune udfører ikke opgaverne for dig, men
lærer dig selv at blive i stand til at udføre bl.a. huslige opgaver.
Målet er, at du kan bevare eller forbedre dine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. I nogle tilfælde er der fokus
på at udvikle og vedligeholde dine personlige færdigheder,
og i andre tilfælde er der fokus på at yde en sådan støtte, at
du kan opnå og fastholde egen identitet samt opnå en mere
aktiv hverdag.
Sådan søger du om socialpædagogisk støtte
Hvis du ønsker at søge om socialpædagogisk støtte eller
har spørgsmål til indsatsen, skal du kontakte:
Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap.
Tlf.: 79 75 58 20 mellem mandag-fredag kl. 09.00-13.00.
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.
Når kommunen træffer afgørelse om socialpædagogisk
støtte, modtager du en skriftlig afgørelse. Afgørelsen indeholder en skriftlig begrundelse.
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Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om socialpædagogisk
støtte.
Lovgivning
Lov om Social Service,
SEL § 85

Hedensted Kommune skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til borgere, der har behov herfor på grund af betydelig* nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
*Betydelig = Borgeren har behov for hjælp i mange væsentlige sammenhænge. Funktionsnedsættelsens betydning for borgeren bliver derfor i højere grad indgribende og vil ofte være af
betydelig karakter.
Den socialpædagogiske støtte skal bidrage til, at den enkelte kan skabe en tilværelse på egne
præmisser.
Tildeling af socialpædagogisk støtte skal altid ske på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp.

Målgruppe

Målgruppen er borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
særlige sociale problemer, der har behov for socialpædagogisk støtte. Socialpædagogisk støtte
kan ydes uanset borgerens boligform.
Krav om årsagssammenhæng: Borgerens behov for støtte skal være betinget af funktionsnedsættelsen eller særlige sociale problemer.
Krav om kompensationsbehov: Hvis borgeren på anden vis får opfyldt sit støttebehov, kan
vedkommende ikke få socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85.
Krav om personkredsvurdering: Vurderingen skal ske i forhold til hver aktivitet eller funktion. Det betyder, at borgeren kan være i personkredsen for nogle aktiviteter eller funktioner,
men ikke er det for andre.
Det er en forudsætning, at borgeren er motiveret for at indgå i et samarbejde omkring indsatsen.

Hvad kan indsatsen
indeholde?

Indsatsen tilrettelægges efter en konkret individuel vurdering ud fra den enkelte borgers samlede livssituation.
Ydelsens indhold og omfang bestemmes med udgangspunkt i borgerens ønsker set i sammenhæng med kommunens serviceniveau
Socialpædagogisk støtte kan f.eks. bestå af:
- Støtte via velfærdsteknologi.
- Gruppeforløb.
- Individuel støtte.
Indsatsen kan ydes som individuel støtte i de tilfælde, hvor borgeren ikke kan overføre sine færdigheder eller ikke er i stand til at indgå i gruppeforløb.
Socialpædagogisk ledsagelse til fritidsaktiviteter
Der foretages en konkret og individuel vurdering, og der bevilges som udgangspunkt maksimalt
syv timer pr. måned.
Socialpædagogisk ledsagelse til sundhedsformål
Der kan bevilges pædagogisk ledsagelse til alle sundhedsformål f.eks. lægebesøg, fysioterapi såfremt borgeren ikke selv er i stand til dette og hvor ledsagelse ikke kan bevilges efter andre
bestemmelser.
Socialpædagogisk støtte til indkøb
Der kan bevilliges støtte til indkøb som ligger ud over daglige fornødenheder f.eks. indkøb af
gaver, tøj, indbo mv. maksimalt 3 timer x 2 årligt.
Socialpædagogisk støtte til ferie
Det er som udgangspunkt kun borgere i bofællesskaber, der er omfattet af målgruppen, som kan
bevilliges socialpædagogisk støtte under ferie.
Der kan bevilliges op til 5 feriedøgn pr. år. Feriedøgn kan være både med og uden overnatning.
Ud over de 5 feriedøgn pr. år har borgeren mulighed for at søge 3 ekstra feriedøgn pr. år.
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Velfærdsrådgivningen dækker udgifterne for to medarbejdere efter Hedensted Kommunes gældende takster. Gælder ved ansøgning fra borgere, der bor i botilbud i andre kommuner.
Andre særlige forhold

Socialpædagogisk støtte under ophold i udlandet
Borgere i bofællesskaber: De enkelte bofællesskaber kan vælge at tage på ferie i udlandet.
Udgifterne afholdes af bofællesskabet, og der forudsættes fælles rejser.
Borgere i eget hjem har ikke ret til at tage den socialpædagogiske støtte med ud af landet jf.
udlandsbekendtgørelsen.
Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse efter § 85 under ferie (tilkøbsloven)
Botilbud, der er godkendt af Socialtilsynet, kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til
ferie til døgntilbuddets borgere over 18 år.
Det er det enkelte botilbud, der beslutter, om det vil give borgerne mulighed for tilkøb af ferie.
- Det er en forudsætning for at tilkøbe efter loven, at borgeren på eget initiativ beder om det.
- Tilbuddet om socialpædagogisk ledsagelse under ferie skal ligge ud over den indsats efter §
85, som borgeren er visiteret til i botilbuddet – også ture og ferier, som er bevilget som en
del af botilbuddet.
- Der skal være tale om mindst én overnatning.
- Der er ingen øvre grænse for, hvor længe ferien kan vare.
- Ferien kan foregå i grupper eller individuelt, hvis beboerne ønsker dette og er enige om,
hvor ferien skal gå hen.
- Ferie skal forstås bredt, f.eks. weekendtur i sommerhus, landsstævne og festivaler og kan
finde sted både her i landet og i udlandet.
- Det enkelte personale skal være ansat i det botilbud, der tilbyder den socialpædagogiske
ledsagelse som tilkøb.
Borgeren, der ønsker at tilkøbe ledsagelse under ferie, afholder omkostningerne hertil.
Alle omkostninger, der er forbundet med at levere ydelsen, skal regnes med, både indirekte omkostninger som f.eks. administration og direkte omkostninger som f.eks. løn inkl. pensionsbidrag og andre løndele, koloni-tillæg, lokale tillæg m.m., udgifter til rejsen, herunder transport,
leje af bolig, kost, rengøring, evt. udstyr og forsikringer m.v.

Hvem løser opgaven?

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Voksenhandicap, Vestergade 7-9, 8723 Løsning.
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