Kvalitetsstandard 2019
Aktivitets- og samværstilbud på handicap- og psykiatriområdet SEL § 104
Hvilke aktiviteter indgår i Aktivitets- og samværstilbud omfatter:
standarden
• Aktiviteter, der er med til at opretholde eller forbedre borgerens
personlige færdigheder, funktionsevne eller livsvilkår
• Fysiske aktiviteter
• Sociale aktiviteter, der giver borgeren mulighed for at komme
hjemmefra og deltage i et socialt fællesskab
Eksempler på aktiviteter kan være:
• At understøtte et godt netværk
• At skabe mulighed for at etablere netværk mellem borgere med
lignende funktionsnedsættelser
• At forebygge socialt isolation, herunder deltage i fælles sociale
aktiviteter
• At forebygge ensomhed og øge borgerens livskvalitet
• At udvikle og vedligeholde personlige færdigheder
Hvad er lovgrundlaget
for standarden

Servicelovens § 104
Kommunalbestyrelsen skal 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 livsvilkårene.

Hvem kan modtage
ydelsen?

Tilbuddet omfatter borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer, som har
behov for socialt samvær og/eller deltagelse i gruppeaktiviteter.

Standarden omfatter
typisk/hyppighed

Indsatsen tildeles efter en konkret og individuel vurdering og skal ses i
sammenhæng med øvrige visiterede indsatser.
Der er fire pakker ved tildeling af pladser, baseret på VUM:
• Indskrivning på 20 pct. (svarende til 1 hverdag om ugen)
• Indskrivning på 40 pct. (svarende til 2 hverdage om ugen)
• Indskrivning på 60 pct. (svarende til 3 hverdage om ugen)
• Indskrivning på 80 pct. (svarende til 4 hverdage om ugen)
Kun i særlige tilfælde, typisk hvor borgeren bor i eget hjem udenfor et
døgntilbud og nærmeste pårørende er aktiv på arbejdsmarkedet, kan der
bevilges en indskrivning på 100 pct. (svarende til 5 hverdage om ugen).
Som udgangspunkt visiteres der til et aktivitets- og samværstilbud lokaliseret i
Faaborg-Midtfyn Kommune såfremt tilbuddet kan dække borgerens behov.

Andre særlige
forhold/afledte forhold

Der er ikke frit valg for aktivitet og samværstilbud, men borgeren
medinddrages og har medindflydelse efter reglerne i retsikkerhedsloven § 4.
Aktivitets- og samværstilbuddet er gratis for borgeren. Der er egenbetaling
for kost og materialer der ikke indgår i en produktion. Tilsvarende gælder
udflugter.
Kommunen afholder udgiften til transport for personer med betydelig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitets- og
samværstilbud.
I aktivitets- og samværstilbuddet indgår ikke:
• Opgaver som fysisk foregår andre steder end i aktivitets- og
samværstilbuddet, f.eks. ledsagelse til offentlig myndighed, bank,
posthus mv.
• Udarbejdelse af økonomisk budget, regnskaber, værgeregnskab mv.
Aktivitets- og samværstilbuddet på handicap- og psykiatriområdet bevilges
for en tidsafgrænset periode. Der er opfølgning én gang årligt. Borgeren kan
blive revisiteret til aktivitets- og samværstilbuddet baggrund af en konkret og
individuel vurdering.
Der vil dog være personer inden for målgruppen med varigt nedsat psykisk
funktionsevne eller borgere med kroniske sindslidelser, som kan få bevilget
aktivitets- og samværstilbud i en ikke afgrænset periode. Dog med opfølgning
minimum hver 2. år.

Dokumentation

Fagsystem

Kontaktoplysninger –
hvem løser opgaven

Myndigheden i Sundhed og Omsorg
Tlf. 72 53 06 50
Email: sundhed@fmk.dk
Opgaves løse af:
Psykiatriområdet
Opgaven løses af Den Blå Ambassade i Faaborg, Midtpunktet i Ringe samt
Montagen i Kværndrup.
Handicapområdet
Opgaven løses på dagtilbuddet i Nr. Broby og dagtilbuddet i Tværgade i Ringe,
samt på aktivitets- og samværstilbud på Botilbud Pegasus, Botilbud Egebo og
Palleshave Bo- og Aktivitetscenter.

Klagevejledning

Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, er der mulighed for at klage inden 4 uger
efter afgørelsen er modtaget jf. retssikkerhedsloven §§ 60 og 67.

Når kommunen har modtaget klagen vurderes, om der er grundlag for at give
borgeren helt eller delvist medhold. Får borgeren ikke medhold sendes
klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til
Ankestyrelsen jf. retssikkerhedsloven § 66.
Godkendt

Kvalitetsstandarden er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. februar
2019.

