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Beskrivelse
Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert
tilværelse.
Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen.
Dere møtes hjemme eller går på kafé, kino eller gjør andre aktiviteter sammen. Det er dine interesser og
behov som avgjør.
Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.
Støttekontakttjenesten organiseres som individuell støttekontakt, i gruppe og etter modell Fritid med
bistand.
Fritid med bistand er et individuelt tilbud med frivillige organisasjoner/ lag og foreninger.

Målgruppe
Personer og familier som pga. nedsatt funksjonsevne, alder eller andre forhold har behov for bistand for
å kunne delta i
fritidsaktiviteter og ha en meningsfull fritid og samvær med andre.

Kriterier/vilkår
Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre
tjenester.
Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Pris for tjenesten
Tjenesten er gratis. Du skal ikke belastes for utgifter som støttekontakten har.

Praktiske opplysninger
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om tjenesten, eller du kan be andre hjelpe deg hvis
du har behov for det.
Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
Noen av opplysningene Sande kommune ber deg om i forbindelse med søknadsprosessen vil bli
rapportert til et sentralt register
kalt IPLOS. Registreret er anonymt og opplysningene skal brukes til statistikk og forskning.
Søknadsskjema skrives ut fra lenken. Søknadsskjema, tjenestebeskrivelse, oversikt over egenbetaling
og IPLOS
informasjonsbrosjyre kan fås ved henvendelse til Sande kommunes Servicekontor tlf. 33 78 70 00.
Søknader behandles fortløpende.
1/2

Tjenestebeskrivelse Støttekontakt

Søknaden sendes til
Tjenestekontoret
Postboks 300
3071 Sande
Det gis skriftlig vedtak.
Saksbehandlingstiden er 1 måned. Ved forlenget saksbehandlingstid blir søker varslet om grunnen til at
henvendelsen ikke kan
behandles innenfor fristen.
Informasjon om klagemulighet finnes i vedtaket.

Relaterte dokumenter
Søknadskjema kommunale helse-og omsorgstjenester (Avhengig)
Søknadskjema kommunale helse-og omsorgstjenester (Avhengig) (Under utforming)

Vedlegg
 Informasjon ti

søknad

Følgende andre dokumenter er relatert til dette dokumentet
Tjenestebeskrivelser Helse- og velferd (Avhengig)
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