KVALITETSSTANDARD
Aktivitets- og samværstilbud - Handicapområdet
Godkendt Hjørring Byråd 22. juni 2022

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 104 om aktivitets- og samværstilbud

Målgruppe

Tilbuddet rettes mod borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har brug for hjælp og støtte til at opretholde eller forbedre sine færdigheder.

Formål

Formålet er, at borgerne får mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at
udfolde sig sammen med andre og deltage i socialt fællesskab.

Indsats

I aktivitets- og samværstilbuddene tilbydes personer med
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
særlige sociale problemer, støtte med aktiverende, vedligeholdende eller udviklende formål af personlige kompetencer og livsvilkår.
Aktivitets- og samværstilbud består af forskellige tilbud og
former for aktivitet og samvær indenfor nedenstående områder:












Omfang og varighed

Cafe, tekstil og keramik
Natur, motion og udeliv
IT, motion, udvikling af praktiske færdigheder
Dyrepasning
Kreative aktiviteter
Sansestimulerende aktiviteter
Sang og musik
Madlavning
Udflugter
Socialt samvær
Samtaler

Aktivitets- og samværstilbuddene har åbent alle hverdage kl.
8 til kl. 15 (fredag kl. 14). Borgerne kan, ud fra en individuel
vurdering, visiteres til halvdagsplads 1 – 2 dage om ugen eller heldagsplads 3 – 5 dage om ugen.

Opfølgning på indsatsen

På det årlige opfølgningsmøde med Myndighed gøres der, i
samarbejde med borger, status over periodens indsats i forhold til de aftalte mål.

Omkostninger for borgeren

Der er ikke omkostninger for borgere, der er visiteret til aktivitetstilbud.
I nogle af tilbuddene er der mulighed for at købe mad.

Kvalitetsmål

At borgerne gennem aktiviteter og samvær oplever øget
livskvalitet.

Leverandør

Der visiteres som udgangspunkt til Hjørring Kommunes egne
dagtilbud:
Nordjyllands Beskyttede Værksted (NBV), Slusen, Mirabell
og Vester Thirup.
Der kan på baggrund af en individuel vurdering visiteres
til eksterne leverandører.
Der ansættes personale med relevant uddannelse i forhold til
de aktiviteter, der arbejdes med i tilbuddet. Primært medarbejdere med socialpædagogisk baggrund samt medarbejdere med en social og sundhedsfaglig uddannelse.
Medarbejdere, der leverer ydelserne, har tavshedspligt

Ansøgning

Ansøgning kan sendes som:
Digital post:
Hjørring Kommune
Eller som almindeligt brev til:
Hjørring Kommune,
Myndighed Handicap
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring.
Ved spørgsmål kan Hjørring kommune kontaktes på tlf.
72 33 50 67.

Sagsbehandlingstid

Der er 8 ugers sagsbehandlingsfrist på ansøgning om aktivitets- og samværstilbud.

Særlige forhold

Der kan efter konkret og individuel vurdering være mulighed
for at få bevilget kørsel til aktivitets- og samværstilbuddet.

