Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud
Lovgrundlag
Lov om social service § 104
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets-og samværstilbud til personer med
betydelignedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til
opretholdel-se eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Formål
Formålet er:
 At give mulighed for at deltage i aktiviteter og socialt samvær med ligestillede i et
pædagogisk kvalificeret tilbud.
 At give den enkelte mulighed for at prøve,vedligeholde og udvikle praktiske og
sociale kompetencer.
 At bryde den sociale isolation.
 At skabe socialt netværk.

Målgruppe
Borgere over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med
særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller
af livsvilkårene.

Bevilling
Der kan være tale om forskellige typer af tilbud, nogle tilbud kræver visitation/
bevillinghvorimod andre tilbud er åbne og uden visitationer.
Tilbuddet kan f.eks. indeholde:
 Støtte til udvikling af sociale og praktiske færdigheder gennem deltagelse i
forskellige former for aktivitets- og samværstilbud.
 Støtte til opbygning og vedligeholdelse af sociale kompetencer.
 Støtte til generel kompetenceudvikling.
 Støtte og hjælp til at skabe og opretholde struktur i hverdagen.
 Pædagogisk støttede samtaler.
 Træning i konflikthåndtering
 Pædagogisk støttende samtaler.
Der lægges vægt på:
 At borgeren i videst mulig omfang medvirker i behandling af sin sag.
 At der bevilges kompenserende ydelser på et ensartet og objektiv grundlag.
 I forbindelse med visiterede tilbud udarbejdes altid en handleplan iht. SEL § 141.
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Tilbudsstedudarbejder en pædagogisk handleplan.
Der opkræves ingen betaling for deltagelse i tilbuddet, der kan dog opkræves betaling for
materialer, mad samt transport i forbindelse med udflugter.

Ydelsen
Private og offentlige godkendte aktivitets- og samværstilbud f.eks. væresteder og klub tilbud.

Ansøgning og sagsbehandlingstid
Sagen vurderes på baggrund af udfyldt ansøgningsskema og samtale med ansøger.
Yderligere oplysninger og ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Jammerbugt
kommune, Myndighedsafdelingen, tlf. nr. 7257 7776.
Jammerbugt Kommunes sagsbehandlingstid for ansøgninger om § 104-bevilling er max 8
uger.
Sagsbehandlingstider regner fra ansøgningstidspunktet til du modtager afgørelsen.
Hvis kommunen undtagelsesvis ikke kan overholde sagsbehandlingstiden, skal du have
skriftlig besked fra din sagsbehandler med oplysning om, hvornår du vil modtage afgørelsen.
Reglerne findes i Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område § 3stk.
Klage
Kommunens afgørelser kan indbringes for detsociale nævn, jf. Servicelovens § 166, stk.
1, og retssikkerhedslovens § 60, stk. 1 og 2.
Hvis du ønsker at klage, skal du inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen, indgive
din klage til:
Jammerbugt Kommune
Myndighedsafdelingen
Toftevej 43
9440 Aabybro

Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Har du brug for hjælp til at formulere din klage, vil din
rådgiver være dig behjælpelig.
Når Kommunen har modtaget din klage, vil sagsbehandleren revurdere din sag.
Såfremt du ikke får medhold ved denne revurdering skal Kommunen videresende din
klage til behandling i Ankestyrelsen.
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Kontakt ved personligt fremmøde
Myndighedsafdelingen,Borgervænget 12, Brovst
Telefon 7257 7305 eller 7257 7776
Postadresse
Jammerbugt Kommune,
Myndighedsafdelingen, Toftevej 43, 9440 Aabybro
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