Ringe, 22. maj 2018

Pressemeddelelse

Borgere på botilbud kan nu søge tilskud til ferie
Rammerne for feriepuljen til borgere på botilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune er på plads.
Pengene kan nu søges.
I Budget 2018 har politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune afsat 500.000 kr. årligt frem til 2021 til
ferie for borgere på botilbud i kommunen. Sundheds- og Omsorgsudvalget kunne i dag godkende
rammerne og dermed åbne op for, at midlerne frigives.
”Pengene skal sikre, at borgere på botilbud kan få mulighed for et afbræk fra hverdagen og nogle
gode oplevelser, der giver dem fornyet energi. Det har vi alle sammen brug for,” siger Herdis
Hanghøi, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, og fortsætter:
”Når man lever med et handicap, kan det være nødvendigt at have en ledsager med, hvis det
overhovedet skal kunne lade sig gøre at komme på ferie, og det er blandt andet det, midlerne skal
muliggøre.”
Botilbuddene har i forvejen takstmidler til ferie. De ekstra midler i feriepuljen giver mulighed for at
søge et tilskud, hvis takstmidlerne ikke rækker langt nok.
Søgekriterier
Puljen omfatter alle beboere på botilbud i kommunen også beboere fra andre kommuner. Midlerne
skal dække botilbuddets merudgifter i forbindelse med en borgers ferie i Danmark såsom løn, kost,
leje af bolig og transport til en socialpædagogisk ledsager. Borgeren skal fortsat selv betale sine
egne udgifter i forbindelse med ferie og udflugter. Ferie kan holdes hele året og ikke kun i
sommerferien.
Oplysninger om puljen og ansøgningsskemaer er sendt til lederne af botilbuddene i FaaborgMidtfyn Kommune, der skal ansøge om midler senest 23. maj 2018. I 2019-21 vil
ansøgningsfristen for feriepuljen være 1. april.
Umiddelbart efter fristens udløb vil puljen blive fordelt på baggrund af de indkomne ansøgninger og
de prioriteringer, der er lagt vægt på til fordeling af puljen. Eventuelt overskydende midler for 2018
bliver overført til puljen for 2019.
Ansøgninger sendes til Sekretariatet i Sundhed og Omsorg.
Presse
Kontakt formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Faaborg-Midtfyn, Herdis Hanghøi, for en
kommentar på her@fmk.dk eller 7253 1681.
For flere detaljer om puljen for ferie til borgere i botilbud kontakt specialkonsulent i Sundhed og
Omsorg Charlotte Mejlhede på cmejl@fmk.dk eller 7253 6298. Eller kommunikationskonsulent
Ann-Sophie Nøhr Hemmingsen på ansnh@fmk.dk eller 7253 1144.

