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Kvalitetsstandard
Aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om Social Service § 104
Visitationen - Social og Arbejdsmarked i Lolland Kommune har udarbejdet kvalitetsstandard for
aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om Social Service (SEL) § 104.
Kvalitetsstandarden er et udtryk for Lolland Kommunes serviceniveau og skal sikre, at der er
sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau, de konkret afgørelser og den
tildelte indsats.
Aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om Social Service § 104
Lovgrundlag

Formål med
indsatsen

Målgruppe

Visitation til
aktivitets- og
samværstilbud

Lov om Social Service § 104:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets-og samværstilbud til
personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
med særlige sociale problemer til opretholdelse af forbedring af
personlige færdigheder eller livsvilkår.”
Formålet med indsatsen er, at tilgodese borgerens behov for
aktiviteter og socialt samvær, samt give den enkelte borger mulighed
for at opøve, vedligeholde og udvikle sociale og praktiske
færdigheder.
Borgere der er fyldt 18 år og som har betydelig nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som følge af
fysiske og/eller psykiske udviklingshandicap.
Ved anmodning om aktivitets- og samværsstilbud rettes henvendelse
til Visitationen – Social og Arbejdsmarked i Lolland Kommune på tlf:
54 67 77 00 på alle hverdage mellem 8.30 og 9.30 eller på mail til
socialogarbejdsmarked@lolland.dk
Før der visiteres til aktivitets- og samværstilbud foretages der en
konkret og individuel vurdering af borgerens behov, deres fysiske,
psykiske og sociale ressourcer, herunder om de er i målgruppen for et
aktivitets- og samværstilbud.
Visitationen arbejder med 5 funktionsniveauer jf. Fællessprog ll, der
hver især beskriver borgerens evne til at klare sig inden for de
forskellige områder (ingen, lettere, moderate, svære eller totale
begrænsninger). Det er den samlede funktionsvurdering, der er
afgørende for, om borgeren kan tilbydes et aktivitets- og
samværstilbud.
Som udgangspunkt er det borgere, der samlet set vurderes til at have
moderate til svære begrænsninger, der kan visiteres til et aktivitetsog samværstilbud.

2

Moderate begrænsninger – funktionsniveau 3:
Borgeren kan med moderat støtte klare opgaven.
Svære begrænsninger – funktionsniveau 4:
Borgeren kan med omfattende støtte klare opgaven.
Der lægges ved visitation til tilbuddet vægt på:
- Behov for hjælp til at opretholde færdigheder eller behov for at
forbedre sociale færdigheder
- Behov for socialt samvær
- Behov for miljøskift i løbet af dagen eller
- Forebyggelse af et mere omfattende tilbud
Der er som udgangspunktet tale om borgere, som ikke er i stand til at
indgå i tilbud om beskyttet beskæftigelse. Borgere der er kompenseret
via et tilbud om beskyttet beskæftigelse er ikke i målgruppen til et
aktivitets- og samværs tilbud.
Klageadgang

Borgeren kan klage over afgørelsen indenfor 4 uge fra modtagelsen.
Klagevejledning er vedlagt afgørelsen.
Klagen sendes til:
Visitationen – Social og Arbejdsmarked,
Jernbanegade 7,
4930 Maribo
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet. Får borgeren
ikke medhold i sin klage videresendes klagen til Ankestyrelsen, som
træffer afgørelse i sagen.

Handleplan og
opfølgning

Hvis borgeren vurderes at være omfattet af målgruppen til et
aktivitets- og samværstilbud § SEL 104, udarbejder Visitationen en §
141 handleplan, hvor borgernes indsatsmål opstilles. Disse mål er
retningsangivende og benyttes som grundlag for opfølgning.
Når borger visiteres til aktivitets og samværstilbud skal tilbuddet, i
samarbejde med borger, udarbejde en pædagogisk handleplan som er
tilpasset målene i § 141 handleplanen.

Hvor ofte kan man
visiteres til
aktivitets- og
samværstilbud
Hvem leverer
indsatsen

Aktivitets- og samværstilbud jf. SEL § 104 visiteres som
udgangspunkt som et halvdagstilbud.

Der er ikke frit valg af leverandør. I Lolland Kommune leveres
indsatsen af Centerfor Handicap.
Der henvises i øvrigt til tilbudsportalen www.tilbudsportalen.dk

Aktiviteter der kan
indgå i tilbuddet

Aktivitets - og samværstilbuddet indeholder fællesaktiviteter
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med henblik på socialt samvær, motorisk træning med henblik
på at vedlige færdigheder, ADL træning, arrangementer mv.
Tilbuddet tilrettelægges ud fra borgerens individuelle ønsker og
behov, med udgangspunkt i indsatsmålene i § 141
handleplanen, og i samarbejde med borger.
Aktivitets- og samværstilbuddet kan indholdsmæssigt
tilrettelægges således, at det imødekommer bestemte behov for
forskellige målgrupper.
Befordring

Brugerbetaling

Opfølgning

Transport til aktivitets – og samværstilbuddet afholdes af Lolland
Kommune.
Der kan være udgifter til brugerbetaling til udflugter, spisning,
materialer, fester mv.
Visitationen foretager som udgangspunkt opfølgning på indsatsen en
gang årligt.
Aktivitets- og samværstilbuddet fremsender, inden opfølgning, status
til Visitationen - Social og Arbejdsmarked, ligesom der skal forevises
en oversigt over borgerens fremmøde i tilbuddet.
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