BOSTØTTE
Støtteteam Åstrupvej

Denne pjece indeholder vigtige og praktiske
oplysninger til dig der er visiteret til bostøtte
fra Hjørring Kommune efter servicelovens § 85.

Formålet med bostøtten
Formålet er at bidrage til udvikling og vedligeholdelse af dine personlige
færdigheder, så du kan bevare eller forbedre dine psykiske, fysiske og/eller
sociale funktioner, og derved kunne mestre mest muligt i eget liv.
•

Støtten ydes i dagtimerne mandag – fredag

•

Støtten udmåles efter individuel vurdering, og der arbejdes ud fra de
indsatsmål, der er lavet i samarbejde med dig

•

Bostøtten har tavshedspligt

Som udgangspunkt er støtten midlertidig og med fokus på rehabilitering.
Efter 3 måneder vil der blive fulgt op på, om der er noget som skal justeres
i forhold til indsatsmålene. Herefter er der opfølgning fra myndighedsafdelingen en gang årligt. Der tages udgangspunkt i en statusbeskrivelse,
der bliver udarbejdet af din bostøtte.

Hvad går støtten ud på?
Du visiteres til bostøtte gennem en rådgiver i myndighedsafdelingen.
Individuel bostøtte bevilges ud fra en helhedsvurdering af din samlede
situation.
Ved møde med din rådgiver aftaler I, hvilken indsats du bevilges støtte til.
Med udgangspunkt i dine indsatsmål, vil støtten f.eks. kunne bestå af:
•

Støtte til planlægning og strukturering af dagligdagen

•

Almindelig daglig livsførelse såsom træning af sociale og praktiske
færdigheder

•

Socialt liv, f.eks. kontakt til familie, netværk, fritidsaktiviteter

•

Sundhed, f.eks. sygdomserkendelse, kost og motion

•

Kommunikation, f.eks. håndtering af post, kontakt til offentlige
instanser

•

Samfundsliv, f.eks. beskæftigelse, økonomi, familieliv

•

Mobilitet, f.eks. trafiksikkerhed, brug af offentlige transportmidler

Hvor ydes støtten?
Støtten ydes individuelt og kan foregå:
•

I dit eget hjem

•

On-line via Skype

•

På offentlige steder f.eks. biblioteket

•

På værestederne

Forventninger til dig
Du skal være motiveret for at modtage bostøtte og have et ønske om at
samarbejde, om hvilke mål der skal arbejdes med.
Bostøtte ydes ud fra hjælp til selvhjælp og forudsætter, at du deltager
aktivt.
Vi forventer at du overholder aftaler om besøg og giver besked, hvis der
er ændringer eller aflysninger.
Rygning:
Du skal være opmærksom på, at dit hjem er din bostøttes arbejdsplads.
Derfor bedes du følge arbejdsmiljøloven og undlade at ryge i hjemmet,
imens du har besøg og lufte ud mindst 15 min inden bostøtten kommer.
Kæledyr:
Har du kæledyr, skal du ligeledes være opmærksom på, at din bostøtte
kan være allergisk eller bange for dyr og kan bede om, at de er i et andet
rum imens du har besøg
Sygdom og ferie:
I forbindelse med bostøttens fravær som følge af sygdom, ferie og lignende, skal der altid laves en konkret aftale med dig om håndtering af
dine behov under din faste bostøttes fravær.
Kørsel:
Bostøtten må ikke køre med dig i egen bil
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Hvem er vi?
Vi er et pædagogisk fagligt team indenfor Hjørring Kommunes
handicapområde.
Til dagligt er vi opdelt i faglige teams, som er:
• Socialpsykiatri
• ADHD/Autisme
• Erhvervet hjerneskade/fysisk handicappede
•

Udviklingshæmmede

Har du spørgsmål til det du har læst i denne pjece, eller er der noget du
mangler svar på, kan du kontakte din bostøtte eller din sagsbehandler.
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