Aktivitets- og samværstilbud
Formål

Formålet med indsatsen er at sikre,:
• at øge målgruppens livskvalitet i dagligdagen
• at målgruppen opretholder eller forbedrer personlige
færdigheder eller livsvilkår
• at målgruppen 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 et socialt
fællesskab
• at målgruppen har et fristed, der kan give gode
muligheder for personlig udvikling

Målgruppe

Borgere i Gribskov Kommune med betydelig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer,
som har behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab.

Kriterier for tildeling

Åbne tilbud
Det kræver ikke visitation at modtage et åbent aktivitets- og
samværstilbud.
Visiterede tilbud
Tildelingen sker på baggrund af en konkret, individuel
vurdering af den enkelte borgers behov for støtte. Tildeling
sker på baggrund af følgende kriterier:

•

Borgeren er over 18 år.

•

Borgeren har betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer og kan
ikke benytte almindelige fritidstilbud.

•

Borgeren har behov for et aktivitets- og samværstilbud
målrettet en specifik målgruppe for at sikre samvær,
netværk og generel trivsel.

•

Borgeren er motiveret for at deltage i et aktivitets- og
samværstilbud målrettet den målgruppe, som borgeren
tilhører.

•

Borgere, der visiteres til aktivitets- og samværstilbud i
dagtimerne, kan ikke benytte beskyttet beskæftigelse.
Moderat problem (middel/noget)
Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning
af moderat personassistance udføre aktiviteten.
Svært problem (omfattende/meget)
Borgeren deltager og kan under forudsætning af
omfattende personassistance udføre aktiviteten.
Fuldstændigt problem (totalt/kan ikke)
Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har
brug for fuldstændig personassistance.

En borger kan visiteres til ét aktivitets- og samværstilbud. Dog
kan borgere, der ikke kan deltage i beskyttet
beskæftigelsestilbud, modtage to aktivitets- og samværstilbud
– et i dagtimerne og et i aftentimerne.
Der visiteres som udgangspunkt til Gribskov Kommunes
aktivitets- og samværstilbud. Der kan visiteres til aktivitetsog samværstilbud uden for Gribskov Kommune under
forudsætning af, at:

Indsatsen kan
omfatte

•

Der ikke findes et tilbud i Gribskov Kommune rettet
mod den målgruppe, som borgeren tilhører eller

•

Der i øvrigt foreligger konkrete og tungtvejende
argumenter for en sådan visitering.

Aktiviteter i tilbuddet
Tilbuddet kan indeholde tilbud om fysiske og sociale
aktiviteter, rådgivning, vejledning, kontakt, samtaler,
aktiviteter af sundhedsfremmende karakter, samvær med
andre, udflugter, daghøjskolelignende tilbud m.v.
I forhold til borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne kan der være behov for at yde aktiverende
støtte og omsorg, herunder ADL-træning, sprogstimulation og
lystbetonede aktiviteter.
Tilbuddet tilpasses målgruppens fysiske og mentale
funktionsniveau. Der kan derfor være differentieret service for
borgere i tilbuddet.
Indsatsen omfatter ikke
• Udlandsrejser
• Udgifter til materialer i forbindelse med aktiviteterne
• Udgifter til ture og arrangementer mv.
• Udgifter til forplejning

Levering/omfang

Varighed
Aktivitets- og samværstilbud visiteres for en periode på op
til 2 år ad gangen, hvorefter hjælpen revurderes.
Omfang
• Dagtilbud holder åbent på hverdage i dagtimerne for
hhv. fuldtids- og halvtidspladser.
• Dagtilbud afholder udflugter indenfor tilbuddets
åbningstid.
• Klubtilbuddene har typisk åbent i eftermiddags- og
aftentimerne.
• I nogle åbne tilbud kan dele af åbningstiden være
brugerdrevet.

På www.gribskov.dk findes de aktuelle oplysninger om bl.a.
åbningstider og aktiviteter, som tilbydes på det enkelte
aktivitets- og samværstilbud i Gribskov Kommune.

Egenbetaling

Lovgrundlag

•

Aktivitets- og samværstilbud er et gratis tilbud for
borgere, der har fast bopæl (folkeregisteradresse) i
Gribskov Kommune

•

Borgerens egne udgifter ved udførelsen af aktiviteterne
indgår ikke i ydelsen, herunder følgeudgifter til
transport, deltagelse i aktiviteter o.l.

•

Borgeren skal betale for de materialer, der indgår i den
aktivitet, som den pågældende deltager i

•

Borgeren skal betale for den mad, den pågældende
spiser

•

Borgeren skal betale for de udflugter, den pågældende
deltager i

•

Serviceloven § 104 (aktivitets- og samværstilbud). Mht.
befordring henvises til kvalitetsstandard for befordring
til aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens § 105.

