Social og Sundhed

Kvalitetsstandard for
aktivitets- og dagtilbud for ældreområdet
jf. serviceloven § 79

Godkendt
24. november 2021

1. Formål
 At dække borgerens behov for vedligeholdende aktivitet af såvel fysiske
som psykiske/sociale færdigheder.
 At forebygge ensomhed.
 At hjælpe borgeren til at opretholde og styrke mentale, sociale og
fysiske færdigheder og dermed forlænge tiden i eget hjem.
 At tilbyde aflastning i dagtiden til pårørende der passer en person med
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
2. Lovgrundlag

Serviceloven § 79.
3. Målgruppe
 Borgere, der har brug for plejehjemsforebyggende tiltag.
 Borgere, der er fysisk/psykisk plejekrævende, hvor pårørende har behov for
aflastning.
 Borgere, der er fysisk/psykisk/socialt plejekrævende, hvor tilbuddet kan
forebygge social isolation.
 Borgere, der er i stand til at opholde sig og modtage et tilbud, der ligger
udenfor egen bolig.
Borgere der er visiteret til plejebolig, er ikke omfattet af målgruppen
4. Indhold og omfang
Individuelle og kollektive aktiviteter, og pleje/omsorgshandlinger med udgangspunkt
i den enkelte borgers behov.
Borgeren vil ved visitationen blive tildelt det antal dage, som vurderes at dække
borgerens behov.
Aktivitet- og dagtilbud leveres at det personale, som vurderes at have den bedste
kompetence ift. opgaven.
Indsatsen leveres på hverdage. Borgeren vil ved visitationen blive tildelt det antal dage,
som konkret og individuelt vurderes at dække borgerens behov.
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5. Ansøgning, visitation og sagsbehandling
Ansøgning sker ved kontakt til Myndighed Social og Sundhed – visitationen, som
visiterer til aktivitets- og dagtilbud.
Visitation
Kriterier for at få denne støtte er at man tilhøre målgruppe jf. punkt 3
6. Opfølgning på indsatsen
Der foretages løbende opfølgning.
7. Leverandør
Der er ikke frit leverandørvalg på aktivitets- og dagtilbud.
Der findes dagtilbud fordelt i Assens kommune. Ved visitation vil borgeren
tildeles det sted, som vurderes bedst at kunne tilgodese borgerens behov.
8. Hvad koster ydelsen for borgeren?
Brugerbetaling (2021/2022)
Der er en brugerbetaling på 8 kr. pr. dag. Kommunalbestyrelsen træffer
beslutning om denne takst én gang årligt jf. bekendtgørelse nr. 1576 af
27. december 2014.
Pris for kørsel er 75,- kr. pr. dag. Prisen reguleres én gang årligt.
Der er mulighed for at have sin egen madpakke med eller at blive visiteret til
mad, jf. servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3, hvor der er brugerbetaling
jf. gældende takster - Ældreområdet.
9. Klagemuligheder samt kontaktoplysninger
Afgørelser om støtte efter serviceloven § 79 kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed.
Kontaktoplysninger
Assens kommune
Myndighed Social og Sundhed
Rådhus Allé 5, 5610 Assens
Telefonnr. 64 74 75 21
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