Beskyttet beskæftigelse,
aktivitet og samvær
Kvalitetsstandarder

Handicap og Psykiatri

Denne kvalitetsstandard gælder for beskyttet
beskæftigelsesamt aktivitet og samvær inden for
Handicap og Psykiatri i Favrskov Kommune. Den
indeholder information til dig som borger om de
tilbud og ydelser, som Favrskov Kommune tilbyder
på disse områder.

Hvem kan modtage støtte
Du skal være 18 år eller derover og have betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale
problemer for at være omfattet af denne kvalitetsstandard.

Kvalitetsstandarden tager udgangspunkt i lov om
social service. Det er Byrådet i Favrskov Kommune,
som beslutter kommunens kvalitetsstandarder.

Du kan blive tilbudt beskyttet beskæftigelse, hvis din funktionsevne gør, at du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, samt, at du
ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Favrskov Kommune har tilbud om beskyttet
beskæftigelsesamt aktivitet og samvær til voksne
borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Er du over folkepensionsalderen og/eller ikke i stand til
at modtage et tilbud om beskyttet beskæftigelse, vil der
blive foretaget en individuel vurdering af, om du profiterer af et tilbud om aktivitet og samvær.

Mest muligt i eget liv
Visionen for Handicap og Psykiatri er, at du som borger
skal være ‘Mest muligt i eget liv’. Det betyder, at der
visiteres til mindst indgribende tilbud i dit nærmiljø, og
støtten tilrettelægges individuelt og fleksibelt. Du skal
have størst muligt ansvar for og indflydelse på eget liv,
og støtten foregår derfor i dialog og samarbejde mellem
dig og medarbejderen.

Du kan blive tilbudt aktivitet- og samværstilbud med
henblik på at opretholde eller forbedre dine personlige
færdigheder eller livsvilkår.

Aktiviteter, der kan indgå i støtten
Støtten ydes efter en individuel og konkret vurdering af
dit funktionsniveau.
Eksempler på beskyttet beskæftigelse kan være deltagelse i produktion eller andet arbejde, oplæring og
støtte til udvikling af egne sociale kompetencer og
arbejdsrelaterede færdigheder samt hjælp og støtte til
afklaring, tilmelding og deltagelse i arbejdsrelaterede
kurser og uddannelser, som kan være relevant for opnåelse af beskæftigelse.
Eksempler på aktivitets- og samværstilbud kan være
kreative aktiviteter, idræt, udeliv, dyrehold og træarbejde.

Støttens omfang
Det er dit individuelle behov, dine ønsker og Favrskov
Kommunes serviceniveau, der, ud fra en faglig og
økonomisk vurdering, bestemmer støttens indhold og
omfang. I vurderingen indgår handleplanen efter lov
om social service § 141. Generelt gælder, at der ydes
støtte i henhold til de aftalte mål i handleplanen. Målene
aftales med dig ved opstart af støtten.

Formål med indsatsen
Formålet med indsatsen er, at du som borger får tilbud
om beskyttet beskæftigelse, aktivitet og samvær, der
er værdiskabende igennem udviklende aktiviteter. Værdiskabende aktiviteter kan f.eks. være personlig udvikling og/eller uddannelses-/beskæftigelsesmæssige indsatser. Den faglige indsats er tilpasset dine individuelle
behov, jf. visionen om, at du er mest muligt i eget liv.
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Løn
Er du i beskyttet beskæftigelse, er udgangspunktet, at
du lønnes efter din indsats. Hvis løn efter indsats ikke er
egnet på grund af stærk nedsat funktionsevne, anvendes i stedet en individuel timeløn efter en arbejdsvurdering. Såfremt den stærkt nedsatte funktionsevne
medfører en meget begrænset arbejdsindsats, kan
aflønning fastsættes som arbejdsdusør med mindst 5 %
af områdets mindste overenskomstmæssige løn.
Favrskov Kommune udbetaler ikke løn eller anden form
for vederlag, hvis du er visiteret til et aktivitets- og
samværstilbud.

Transport
Du skal som hovedregel selv transportere dig til og fra
tilbuddet.
Udfører du lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse, skal
du selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra
virksomheden inden for en afstand af 10 kilometer fra
virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter derudover skal afholdes af Favrskov Kommune inden for den
billigste transportform. Udgiften til befordring kan ikke
overstige 30% af din indtjening efter fradrag af skat.
Er du visiteret til et aktivitets- og samværstilbud, afholder
Favrskov Kommune udgiften til din befordring.
Egen betaling
Der tilbydes følgende ydelser mod betaling:
• Køb af frokost samt kolde og varme drikke
• I løbet af året tilbydes særlige aktiviteter f.eks. musikfestivaler, teaterture, idrætsarrangementer og udflugter.
Det er tydelig angivet ved annoncering af aktiviteten, om
der er egenbetaling. På Aktivitetscenter Naturværket i
Hinnerup er der ikke mulighed for at købe frokost.
I aktivitets- og samværstilbud kan der opkræves
betaling for materialer.

Henvendelse
Hvis du har behov for beskyttet beskæftigelse eller
aktivitet og samværstilbud, skal du henvende dig til:
Social Indsats
Industrivej 18
8450 Hammel
Telefon: 89 64 20 17
socialindsats@favrskov.dk
Ansøger du om et tilbud om beskyttet beskæftigelse
eller aktivitet og samvær, vil en medarbejder vurdere
og beskrivedin funktionsevne samt afklare, om du er
omfattet af målgruppen for disse tilbud.

Tilsyn

Din sag drøftes på et visitationsmøde, og du vil efter
mødet få oplyst, hvad der er besluttet i din sag.

Favrskov Kommune fører et generelt driftsorienteret
tilsyn med alle aktivitetstilbud. Det borgerrettede tilsyn
udføres af din handlekommune.

Sagsbehandlingstid
Byrådet i Favrskov Kommune har fastsat en sagsbehandlingsfrist på 3 måneder for visitation til beskyttet
beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.
Hvem leverer tilbuddet
Favrskov Kommunes tilbud er:
Aktivitetscenter Elbæktoften i Hadsten
Aktivitetscenter Naturværket i Hinnerup
Se Favrskov Kommunes hjemmeside for yderligere information Tilbud Handicap og Psykiatri

Opfølgning
Favrskov Kommune skal tilbyde at udarbejde en plan for
den indsats, der aftales mellem dig og medarbejderne.
Favrskov Kommune arbejder med servicelovens § 141
handleplaner og delmål for at sikre sammenhæng i den
indsats, der ydes og med udgangspunkt i, at du skal være
mest muligt i eget liv. Handleplanen udarbejdes i dialog
med dig.
Godkendt af Byrådet 28. august 2018
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Lovgrundlag:
Lov om social service § 103:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen,
jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt
tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med
særlige sociale problemer.
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 eller forbedring af
personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

