Gruppeforløb

Spørgsmål til indsatsen

Tilbuddet er til dig, som har et lettere behov for støtte.
Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situation og afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om
du kan tilbydes et gruppeforløb.
Inden du bliver tilbudt et gruppeforløb, vil du blive tilbudt
råd og vejledning med fokus på, om du kan have gavn af andre offentlige, private eller frivillige tilbud.

Formålet med gruppeforløb
Formålet med gruppeforløb er at udvikle dine sociale og/eller praktiske færdigheder, som er nødvendige for at kunne
bo i egen bolig.

Hvem kan få et gruppeforløb?
Du kan få et gruppeforløb, hvis du har en lettere funktionsnedsættelse eller lettere sociale problemer. Du kan også få
et gruppeforløb, hvis du er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelser eller sociale problemer.
Det er en forudsætning, at Hedensted Kommune vurderer,
at deltagelse i et gruppeforløb vil kunne forbedre dit aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.
Du kan ikke stille krav om et gruppeforløb, da det er frivilligt for kommunen, om de ønsker at oprette gruppeforløb.

Hvad består gruppeforløb af?
Gruppeforløb består af hjælp, omsorg eller støtte, optræning og udvikling af dine færdigheder.
Indsatsen kan bestå af hjælp og støttet til:
- Håndtering af din økonomi og post
- Hvordan du bedre kan mestre dit handicap
- Hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der kan hjælp
dig i din hverdag
- Hvordan du klarer din rengøring af dit hjem
Gruppeforløb er tidsbegrænset og gives som udgangspunkt
i op til 6 måneder.

Kan du både få et individuelt og et gruppeforløb?
Hvis det vurderes, at du kan have gavn af både et individuelt
og et gruppeforløb, kan du modtage begge dele.
Det kræver dog, at din rådgiver vurderer dette.

Hvor foregår gruppeforløb?
Gruppeforløb foregår som udgangspunkt i Mestringsenhedens lokaler i Tørring, Hedensted eller Juelsminde.

Hvad koster et gruppeforløb?
Gruppeforløb er gratis for dig.
Dog skal du som udgangspunkt selv betale for din kørsel til
og fra gruppeforløbet.
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Hvis du har spørgsmål til indsatsen, kan du kontakte
Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, alle hverdage
mellem kl. 09.00-13.00.
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.0010.00.

Klagemuligheder
Der kan som udgangspunkt ikke klages over Hedensted
Kommunens afgørelse om gruppeforløb. Det skyldes, at der
er tale om et tilbud, som det er frivilligt for kommunen at
oprette.
Du skal dog være opmærksom på, at du kan klage, hvis du
f.eks. har søgt om hjælp til en specifik opgave, men bliver
henvist til at benytte gruppeforløb i stedet for.
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitetsstandard for gruppeforløb.
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer for serviceniveauet. Din støtte bliver tilrettelagt i overensstemmelse med disse rammer.

Kvalitetsstandard for gruppeforløb

Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om gruppeforløb.
Indhold
Lovgivning
Lov om social service,
SEL § 82a

Beskrivelse
Hedensted Kommune kan tilbyde gruppebaseret forløb til borgere, der har nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og borgere, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.
Det er en forudsætning, at Hedensted Kommune vurderer, at deltagelse i tilbuddet vil kunne:
- Forbedre borgerens aktuelle funktionsniveau, eller
- Forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.
Tilbuddet kan som udgangspunkt gives op til 6 måneder.

Målgruppe

Alle borgere, som søger om støtte skal som udgangspunkt tilbydes et gruppebaseret forløb til
optræning eller udvikling af færdigheder i Mestringsenheden.
Målgruppen er borgere med:
- Lettere funktionsnedsættelse eller
- Lettere sociale problemer
- Risiko for at udvikle funktionsnedsættelser
- Risiko for at udvikle sociale problemer
- Risiko for forværring af funktionsnedsættelse eller sociale problemer
Borgere, der er bevilget socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven, kan også henvises til
brug af den tidlige forebyggende indsats, ud over den socialpædagogiske støtte.

Hvad kan indsatsen
indeholde?

Gruppebaserede forløb, som medvirker til at udvikle færdigheder i forhold til aktiviteter, der
vedrører hverdagen. Det kan f.eks. være sociale og praktiske færdigheder, som er nødvendige
for at kunne bo i egen bolig.
Gruppebaserede forløb kan bestå af:
- Økonomi
- Post
- Velfærdsteknologi
- Psykoedukation/Mestring af handicap
- Almindelig Daglig Levevis (ADL) træning
Ovenstående liste over ydelser er ikke udtømmende, men alene eksempler.

Hvem behandler
ansøgningen?

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