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Ydelseskatalog
for udflugter og fællesrejser i Danmark og i udlandet med socialpædagogisk bistand efter
serviceloven § 85 i 2016

Nedenfor følger Lyngby-Taarbæks ydelsesniveau efter serviceloven § 85 i forbindelse med
kortvarige ferieophold og endagsudflugter både i Danmark og udlandet i 2016.
Mål med indsatsen:
Målet er at:


At borgeren kan holde ferie og kommer på udflugter, som er tilpasset borgerens
ønsker og behov



At udflugter og ferien er tilrettelagt ud fra borgerens ønsker og præmisser

Målgruppen:
Målgruppen vil være borgere, der bor i botilbud efter servicelovens § 107 og § 108 samt boliger
efter almenboliglovens § 105, og borgere der bor i egen bolig med socialpædagogisk støtte efter
serviceloven § 85.
Kriterier for tildeling af indsatsen:



Borgeren har økonomi til betaling for egen ferieafholdelse og udflugt.
Ferien og udflugten skal matche borgerens behov for hjælpemidler og handicapvenlighed.

Indhold:


Udflugter og fællesferier kan afholdes på forskellig vis afhængig af borgerens behov
og økonomi, samt botilbuddets ramme. Tilbuddet kan for at sikre en økonomisk rentabel
ferie stille krav om, at et minimum af borgere deltager for at fællesferien gennemføres eller
at en ferie lægges på et bestemt tidspunkt af hensyn til personaleressourcerne. Tilbuddet
dækker alle udgifter til det ledsagende personale.
Eksempler på ferieophold og udflugter:



Op til 7 dages fælles ferieophold i Danmark eller udlandet



Endagstur til fx Tivoli eller Zoologisk have.

Botilbuddet sørger for at:


Indhente tilbud



Udarbejde budget til ferie og udflugt



Aflægge regnskab efter ferien.
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Ledsager til ferie:


En medarbejder, som borgeren kender, tager som udgangspunkt med borgeren på ferie
eller på udflugt.

Hyppighed:


Fra endagsudflugt op til 7 dages ferie om året.

Egenbetaling:


Borgeren betaler for egen udflugt og ferie, herunder udgifter til transport, ophold,
kost, aktiviteter, forsikringer m.m.

Krav til leverandøren:


Under hele ferien, skal forholdene være handicapvenlige i en sådan grad, at opholdet inkl.
transport imødekommer borgerens behov for hjælpemidler.



Ferien skal tilrettelægges efter borgerens ønsker og behov dog under hensynstagen til, hvad
der er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for medarbejderne.



Der skal være kendte medarbejdere til rådighed, som ledsagere på ferie



Ferien skal være planlagt og kendt for borgeren minimum 4 uger før ferieafholdelse.



Endagsture skal være planlagt og kendt for borgeren minimum 1 uge før afholdelse.

Opfølgning på indsatsen: Notater og evaluering efter endt rejse dokumenteres i Bostedsystemet.
Udarbejdet dato: Maj 2016.
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