Pædagogisk støtte
i egen bolig
Socialpsykiatrisk tilbud
Herlev Kommune

DU HAR FÅET TILDELT PÆDAGOGISK
STØTTE I EGEN BOLIG

Tilbud der styrker dit liv og din
hverdag
For at opnå en mere selvstændig og selvvalgt livførelse tilbyder Herlev Kommune
omsorg, støtte samt optræning og hjælp
for at styrke og udvikles dine færdigheder. Målet er, at du bevarer eller forbedrer
dine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.
Sammen med din sagsbehandler i Handicap og Psykiatri har I aftalt, hvad du skal
have hjælp til. Du og din kontaktperson
vil tage udgangspunkt i de aftalte mål,
og sammen udarbejder I en konkret
handleplan for, hvordan I bedst muligt
arbejder med at nå dine mål.

Om kontaktpersoner og
besøg i støtteforløbet
Den kontaktperson, som du får tildelt,
bliver din primære samarbejdspartner i
støtteforløbet. Typisk vil der være tale
om et besøg hver eller hver anden uge af

din kontaktperson fra De Socialpsykiatriske Tilbud. Derudover har du mulighed
for – dog i begrænset omfang – at ringe
og tale med din kontaktperson.

Regler for rygning
Det er bestemt i arbejdsmiljølovgivningen, at alle skal kunne arbejde i et røgfrit
miljø. Du må derfor ikke ryge, mens du
opholder dig indendørs sammen med en
kontaktperson. Omvendt må kontaktpersonen heller ikke ryge i dit hjem. Hvis du
er ryger, skal du lufte grundigt ud, inden
din kontaktperson kommer på besøg hos
dig.

Transport til aktiviteter med kontaktpersonen
Skal du og din kontaktperson være sammen om en aktivitet, hvor I har brug for
transport, er det de offentlige transportmidler, der benyttes. Kontaktpersonen
betaler for egen billet.

Fravær og afbud
Hvis din faste kontaktperson er fraværende fx på grund af sygdom eller ferie, får
du som udgangspunkt ikke tilbud om
besøg af en anden. Vi foretager dog altid
en konkret vurdering i forhold til dit
behov for hjælp og støtte.
Hvis din kontaktperson er syg, får du
besked fra De Socialpsykiatriske Tilbud.
Er du selv nødt til at aflyse, skal du ringe
til din kontaktperson i så god tid som
muligt.

Tavshedspligt og
samtykkeerklæring
De Socialpsykiatriske Tilbud må ikke uden

dit samtykke, indhente eller videregive
oplysninger om dig. Din kontaktperson
vil derfor bede dig tage stilling til, hvilke
typer oplysninger vi må udveksle og
med hvem samt underskrive en samtykkeerklæring. Selvom vi har dit skriftlige
samtykke, vil vi altid inddrage dig og
sikre et mundligt samtykke, når vi samarbejder med andre støttepersoner eller
instanser.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte De Socialpsykiatriske Tilbud på tlf. 44 52 63 36.
eller sende en mail til Socialpsykiatriske.
Tilbud@herlev.dk

