Kvalitetsstandard 2015

Visiterede kommunale daghjemstilbud på diverse centre
Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Hvilket behov dækker ydelsen?

Hvad er formålet med ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvilke aktiviteter indgår i
ydelsen?

Hvilke aktiviteter indgår ikke i
ydelsen?

Lov om social service §§ 84 og 85
•
§ 84: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller
aflastning af ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende,
der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
•
§ 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller
støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til
personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale
problemer
•
Behov for dagaflastning af pårørende der passer en person
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
•
Behov for hjælp, omsorg og støtte til udvikling af færdigheder
fysisk, psykisk og socialt.
•
At understøtte og udvikle borgerens ressourcer fysisk, psykisk
og socialt og give mulighed for at højne selvværd og
livskvalitet.
•
At udsætte flytning til døgnophold/bolig.
•
At tilbyde aflastning af pårørende.
Borgere i Ringkøbing – Skjern Kommune, som har midlertidig eller
varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale
problemer, samt aflastning til pårørende.
•
Borgere med behov for tilsyn og som kun vanskeligt kan være
alene i eget hjem (udsættelse af plejehjemsophold)
•
Lettere demente (udsættelse af plejehjemsophold)
•
Middel til svær demente tilbydes specialdaghjemspladser (se
kvalitetsstandard).
•
Social isolation (udsættelse af plejehjemsophold)
•
Daghjem er hovedsageligt et tilbud til borgere på
funktionsniveau 2, 3 (fælles sprog 2)
•
Visiteret kommunalt tilbud kan ikke benyttes af ældre, som er
i døgntilbud.
•
Tildelingen sker efter en faglig individuel vurdering af
Sundhed og Omsorgs visitationsteam.
•
Pleje og omsorg og optræning
•
Individuelle rehabiliteringsforløb i daghjemmet, der styrker
borgernes fysisk, psykiske og sociale færdigheder, via
analyserede og planlagte aktiviteter.
•
Aktiviteter, analyseret og planlagt ud fra den enkelte borgers
behov og interesse
•
Socialt samvær og mulighed for netværk
•
Mulighed for måltider (efter gældende takster)
•
Mulighed for middagshvil (i seng eller hvilestol)
•
Mulighed for kørsel til og fra daghjem (efter gældende
visitationskriterier og takst)
•
Genoptræning.

Ydelsens omfang?

Er der valgmulighed mht.
leverandør?
Hvem leverer ydelsen?

Hvad koster ydelsen for
brugerne?

Hvordan følges op på ydelsen?

•
•
•
•
•

Efter behov, som udgangspunkt max. 3 gange ugentlig på
hverdage.
Åbningstiden er på hverdage med lokale variationer.
Der tilbydes erstatningsdage for dage aflyst af kommunen.
Der ydes ikke erstatningsdage for dage aflyst af borgeren.
Nej

Ringkøbing-Skjern Kommune er leverandør
•
Ydelsen tilbydes på Ringkøbing-Skjern Kommunes visiterede
daghjemspladser.
•
Tilbuddet gives på det geografisk nærmeste daghjem.
•
Ydelsen er gratis
•
Kaffe og måltider betales efter forbrug
•
Materialer til aktiviteter betales efter forbrug
•
Transport betales efter gældende takst
•
Visiteret kommunalt tilbud revurderes efter behov.

Er der særlige forhold at tage
hensyn til?

•

Klageadgang

•
•
•

Medarbejderen er omfattet at arbejdsmiljøloven under
arbejdet.
Personalet er pålagt tavshedspligt
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter bestemmelsen kan
ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Afgørelsen kan indbringes for kommunens klageråd

