Midlertidigt botilbud

Tilbuddet er til dig, der som udgangspunkt har behov for omfattende og særlig støtte i en midlertidig periode.
Hedensted Kommune foretager en vurdering af din situation og
afklarer dit behov for hjælp og støtte, herunder om du kan bevilges et midlertidigt botilbud.
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 et midlertidigt botilbud?

Et midlertidigt botilbud er til dig, som i en periode har behov
for omfattende hjælp, for eksempel i forbindelse med udvikling
af dine færdigheder.
Der kan ikke sættes en bestemt tidsmæssige grænse for det
midlertidige ophold. Det afgørende for, at det midlertidige ophold afsluttes, er enten:
- at formålet med dit ophold er opfyldt, eller
- at du har et varigt behov for et botilbud og visiteres dertil.

Formålet med et midlertidigt botilbud?
Formålet med opholdet i et midlertidigt botilbud kan være aflastning, behandling. optræning i hverdagsopgaver eller
afklaring af fremtidige bomuligheder.

Hvem kan få et midlertidigt botilbud?
Et midlertidigt botilbud kan gives til dig med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Sådan søger du om et midlertidigt botilbud
Hvis du ønsker at søge om et midlertidigt botilbud eller 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. 09.00-10.00.
Når kommunen træffer afgørelse om midlertidigt botilbud,
modtager du en skriftlig afgørelse. Afgørelsen indeholder en
skriftlig begrundelse.

Hvad er dit ansvar?

Når du søger om et midlertidigt botilbud, 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 et midlertidigt botilbud?

Hedensted Kommune fastsætter betaling for opholdet.
Hedensted Kommune skal sikre, at du har et rimeligt beløb til
personlige fornødenheder, når du har betalt husleje, el, varme,
kost mv.
Du vil ikke blive opkrævet et indskud ved ophold i et midlertidigt botilbud, ligesom du heller ikke er forpligtet af en lejekontrakt.
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Svarfrist

Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 3 måneder.
Sagsbehandlingen 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 et midlertidigt botilbud,
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 midlertidige botilbud.
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer
for serviceniveauet. Dit botilbud bliver bevilget og tilrettelagt
individuelt i overensstemmelse med disse rammer.

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud

Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om et midlertidigt botilbud.
Indhold
Lovgivning
Lov om social service,
SEL § 107

Beskrivelse
§ 107, stk. 1: Hedensted Kommune kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til borgere, som
på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
har behov for det.
§ 107, stk. 2: Hedensted Kommune skal tilbyde midlertidigt ophold til borgere med betydelig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige,
daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

Målgruppe

Tilbuddet omfatter borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller særlige sociale problemer, som har behov for omfattende og særlig støtte i en periode.
Indsatsen på det midlertidige botilbud kan bestå af aflastning, optræning i ADL, afprøvning af
fremtidige bomuligheder samt udslusning.

Hvad kan indsatsen
indeholde?

Midlertidige botilbud er tidsafgrænsede, tværfaglige, rehabiliterende og målrettede ophold.
Der kan ikke fastsættes bestemte tidsmæssige grænser for midlertidige botilbud, men opholdets
længde afgrænses i forhold til de indsatsmål, der er opsat i samarbejde med borgeren.
Indsatsen skal være med til at sikre:
- En boligmæssig ramme, som er med til at vedligeholde og udvikle borgerens psykiske, fysiske
og sociale funktioner. Herunder genskabe eller udvikle borgerens mulighed for at flytte i selvstændig bolig.
- En boligmæssig ramme, som er med til at afklare/afdække borgerens funktionsniveau, ressourcer og behov, med henblik på at tilbyde den rette (fremtidige) boform.
Tilbuddet kan som udgangspunkt bevilges op til 3 år.

Andre særlige forhold

- Der er ikke frit valg af midlertidigt botilbud. Det er altid borgerens funktionsevne, som er afgørende for, hvilket botilbud borgeren bevilges.
- Velfærdsrådgivningen inddrager hensyn til geografi, økonomi og netværk.
- Det er en forudsætning, at botilbuddet fremgår på tilbudsportalen.
Egenbetaling
Velfærdsrådgivningen fastsætter betaling for opholdet.
Borgerens egenbetaling beregnes ud fra anvisningerne i bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt flytteret i forbindelse med botilbud efter §
108 i lov om social service.

Hvem behandler
ansøgningen?

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