Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for

§ 104 - Aktivitets- og samværstilbud
Godkendt i Social- og Beskæftigelsesudvalget d. 14. marts 2018. Gyldig pr. 1. april 2018
Indsatsen skal altid efterleve Principper for arbejdet i Center for Særlig Social Indsats.

Formål
Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især
mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til, at de forskellige målgrupper, som tilbuddet retter sig mod, kan udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Aktivitets- og samværstilbud kan også have en vigtig funktion som et fristed, der kan give
gode betingelser for personlig udvikling.

Lovgrundlag
Ifølge lov om social service § 104 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets‐ og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkår.

Målgruppe
Personkredsen for lov om social service § 104 omfatter personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.
Målgruppen for aktivitets‐ og samværstilbud omfatter borgere med misbrugsproblemer, kroniske sindslidelser, udviklingshæmning/medfødt hjerneskade.
Der er som udgangspunkt tale om borgere, der ikke er i stand til at indgå i tilbud om beskyttet beskæftigelse,
hvor der er krav om produktion, men som alligevel har behov for aktiviteter uden for hjemmets rammer.
Overordnet set er borgere, som er omfattet af niveau B, C, D og E i Voksenudredningsmetoden, i personkredsen til støtte efter SEL § 104.

Levering af ydelsen
Det er myndigheden i Center for Særlig Social Indsats, som afgør hvilket tilbud, der er relevant for den enkelte borger. I vurderingen indgår den enkelte borgers funktionsniveau og ønsker, princippet om mindst
mulig indgriben og økonomien i tilbuddet.
Helsingør Kommune visiterer som udgangspunkt til lokale tilbud, idet kommunen anser det som vigtigt, at
borgeren har kort afstand til sit aktivitets- og samværstilbud og bevarer og opbygger relationer i nærmiljøet.
Helsingør Kommune driver følgende tilbud: Aktivitetshuset Nygård (for borgere med sindslidelse) og Center
for Job og Oplevelse (for borgere med udviklingshandicap).

Visitation
Myndigheden ved Center for Særlig Social Indsats, Helsingør Kommune, visiterer til aktivitets‐ og samværstilbud efter lov om social service § 104.
Ydelsen sættes ikke i gang, før der foreligger en myndighedsafgørelse.
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Varighed af ydelse
Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for varigheden af aktivitets- og samværstilbuddet. Foranstaltningens funktion og effekt bliver løbende vurderet af bevilligende myndighed.

Omkostninger for borgeren
Kommunen afholder udgiften til befordring for personer med betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud.
Der udbetales ikke løn eller anden form for vederlag til personer, der er visiterede til aktivitets‐ og samværstilbud. Helsingør Kommune dækker ikke udgiften til materialer, der ikke indgår som en del af grundydelsen. Helsingør Kommune dækker ikke udgiften i forbindelse med udflugter, der ikke indgår som en del
af grundydelsen.

Indhold
Kommunen skal sikre, at ydelsen i aktivitets‐ og samværstilbuddet er baseret på en helhedsorienteret indsats, og at borgerens individuelle behov og ønsker tilgodeses i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis.
I den daglige pædagogiske indsats skal det være tydeligt, at samværs- og aktivitetstilbuddet sikrer, at:








Borgeren oplever at være en del af et fællesskab i tilbuddet og i det almene samfund.
Borgeren bliver støttet i sin udvikling af identitet og relationer.
Borgeren oplever aktivitet som en del af livet og har mulighed for at deltage i fælles aktiviteter af
varierende karakter.
Borgeren får mulighed for at skabe relationer til ligestillede borgere og oplever tryghed.
Borgeren får mulighed for at deltage i aktiviteter, som tilbuddet tilrettelægger efter borgerens individuelle evner og behov.
Indsatsen er baseret på en helhedsorienteret tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og fokuserer på udvikling og vedligehold af borgerens færdigheder.
Tilbuddet overholder de fælles instrukser, som Helsingør Kommune, Center for Særlig Social Indsats, har udarbejdet på det sundhedsfaglige område jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hvis særlige forhold taler herfor, kan det enkelte tilbuds leder udarbejde en lokal retningslinje, som godkendes af centerchefen.

Desuden skal tilbuddet:





arbejde aktivt for at støtte borgeren i udvikling af identitet og relationer
gennem meningsfuld aktivitet og socialt samvær, støtte og motivere borgeren til inklusion i det almindelige fællesskab, hvor det er muligt
tilbyde borgeren aktiviteter med personalet og sikre, at borgerne indbyrdes opnår fælles aktiviteter
af varierende karakter
overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der beskriver den omhu og samvittighedsfuldhed,
som autoriserede sundhedspersoner og personer, der handler på disses ansvar i medfør af autorisationsloven, skal udvise ved behandling af borgere.
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Sagsbehandlingsfrist
Se www.helsingor.dk/om-kommunen/kontakt-os/svarfrister/

Klagevejledning
Borgeren kan klage til Ankestyrelsen over afgørelsen. Borgeren skal i første omgang sende klagen til:
Sikkerpost.ssi@helsingor.dk eller
Visitation og Indsats, Center for Særlig Social Indsats
Helsingør Kommune
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Tilsyn
Tilbuddet skal være godkendt af Helsingør Kommune. Kommunalbestyrelsen fører driftsorienteret tilsyn
med tilbuddet.

Særlige forhold for denne foranstaltning
Myndigheden visiterer kun til aktivitets- og samværstilbud i de situationer og i det omfang, borgeren ikke er
kompenseret via botilbud jf. lov om social service §§ 107 og 108 eller tilsvarende.
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