AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD

Aktivitets- og samværstilbud

Tilbuddet er til dig, der har et handicap eller særlige sociale
problemer og har behov for aktiviteter, der gør det muligt
for dig at komme hjemmefra og deltage i et socialt fællesskab.
Formålet med aktivitets- og samværstilbud
Formålet med aktivitets- og samværstilbud er at skabe indhold i din hverdag.

På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer for serviceniveauet. Dit aktivitets- og samværstilbud
bliver bevilget og tilrettelagt individuelt i overensstemmelse med disse rammer.

Tilbuddet kan være med til at udvikle og vedligeholde dine
personlige færdigheder, forebygge ensomhed og give dig
øget livskvalitet.
Hvem kan få et aktivitets- og samværstilbud?
Du kan få et aktivitets- og samværstilbud, hvis du har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, eller du ikke kan fungere i dit eget hjem.
Sådan søger du om aktivitets- og samværstilbud
Hvis du ønsker at søge om et aktivitets- og samværstilbud
eller har spørgsmål til indsatsen, skal du kontakte:
Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20 mellem mandagfredag kl. 09.00-13.00.
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.
Rådgivningen Voksenhandicap foretager en vurdering af
din situation og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om du kan bevilges et aktivitets- og samværstilbud.
Når Hedensted Kommune træffer afgørelse om aktivitetsog samværstilbud, modtager du en skriftlig afgørelse. Afgørelsen indeholder en skriftlig begrundelse.
Hvad er dit ansvar?
Når du søger om et aktivitets- og samværstilbud, er der
brug for, at du opgiver relevante oplysninger og medvirker
til Hedensted Kommunens udredning af dine behov og dit
funktionsniveau, herunder indhentning af eventuelt lægeoplysninger.
Hvad koster aktivitets- og samværstilbud?
Det er gratis for dig at være i aktivitets- og samværstilbud.
Du skal dog selv betale for forplejning, og du skal eventuelt
også betale for materialer, der ikke medgår til en produktion.
Hvem skal betale for transporten til og fra aktivitetsog samværstilbud?
Hedensted Kommune sørger for din transport, hvis du er
visiteret til aktivitets- og samværstilbud.
Svarfrist
Svarfristen for aktivitets- og samværstilbud 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 aktivitets- og samværstilbud, kan du vælge at klage over afgørelsen.
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse, du modtager.
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Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud

Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om aktivitets- og samværstilbud.
Lovgivning
Lov om Social Service,
SEL § 104

Hedensted Kommune skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller
forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Målgruppe

Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer.
Det kan f.eks. være borgere, som har behov for:
- At understøtte et godt netværk
- At skabe mulighed for at etablere netværk mellem borgere med lignende funktionsnedsættelser
- At forebygge social isolation f.eks. ved deltagelse i fælles sociale aktiviteter
- At forebygge ensomhed og øge borgerens livskvalitet
- At udvikle og vedligeholde personlige færdigheder

Hvad kan indsatsen
indeholde?

Det kan f.eks. være:
- Aktiviteter, der er med til at opretholde eller forbedre borgerens personlige færdigheder,
funktionsevne eller livsvilkår
- Fysiske aktiviteter
- Aktiviteter, der giver borgeren mulighed for at komme hjemmefra og deltage i et socialt fællesskab.
Borgeren kan som udgangspunkt visiteres til 1-2 hele eller halve dage. Ved særlige behov f.eks.
erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning eller lignende, kan der visiteres op til 5 hele dage.

Andre særlige forhold

Hvem løser opgaven?

- Borgeren visiteres som udgangspunkt til aktivitets- og samværstilbud i Hedensted Kommune, såfremt tilbuddet kan dække borgerens behov.
- Borgeren skal selv afholde udgiften for forplejning samt helt eller delvist for materialer, der
ikke medgår til en produktion.
- Velfærdsrådgivningen afholder befordringsudgiften til borgere, der er visiteret til et tilbud
efter § 104 i serviceloven.
Velfærdsrådgivningen, Vestergade7-9, 8723 Løsning.
Oversigt over aktivitets- og samværstilbud i Hedensted Kommune
Daghjem
Birkelund
Løsning Plejehjem
Møllebo

Rousthøj Allé 7, 7130 Juelsminde
Sneppevej 30, 8723 Løsning
Jasminvej 16, 8763 Rask Mølle

Demensdaghjem
Birkelund
Løsning Plejehjem
Nedergården

Rousthøj Allé 7, 7130 Juelsminde
Sneppevej 30, 8723 Løsning
Kirkegade 1, 7171 Uldum

Særligt for borgere med handicap
Aktivitets- og
Egevej 7c, 8783 Hornsyld
beskæftigelsescenter Fønix
-
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