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Hvad er ledsagelse?
Ledsagelse med socialpædagogisk støtte
er en mulighed for dig for at deltage i de
fritidsaktivteter, du har lyst til.
Formålet er at hjælpe dig med at deltage i
samfundslivet, få oplevelser og samvær,
samt udvikle sociale kompetemcer.

Hvad kan jeg få ledsagelse til?
Du vælger selv, hvilken fritidsaktivitet, du
gerne vil have ledsagelse til. Mulighederne
er mange.
Eksempler på aktiviteter kunne være:
•
Pigeaften og mandeklub
•
Diskoteks- og cafébesøg
•
Sommerfester
•
Juleaktiviteter
•
Udflugtsture
•
Deltagelse i fritids- og
sportsklubber
•
Deltage i fritidsundervisning
og meget mere

Hvor mange timers ledsagelse
kan jeg få?
Du kan få 15 timers socialpædagogisk
ledsagelse til fritidsaktiviteter pr. måned.
Ledsagelsen fordeler sig på 7 timers
individuel ledsagelse og 8 timers
ledsagelse i grupper på minimum 3
personer.

Hvordan får jeg ledsagelse?
Som beboer på Ane Staunings Vej 6 – 10 i Bo Døgn er
du automatisk omfattet af tilbuddet om ledsagelse.
Du bliver løbende inddraget og spurgt ind til, hvilke
fritidsaktiviteter, du gerne vil deltage i - og hvem du
gerne vil afsted med.
Oplever du at have svært ved selv at formulere ønsker
til aktiviteter mm., vil personalet rådføre sig med
nærmeste pårørende eller værge.
Fritidskoordinatoren på Ane Staunings Vej 6 – 10 i Bo
Døgn er tovholder på processen.

Ændringer ifm. ledsagelse
Fra 1.1 2020 tilbydes ledsagelse til fritidsaktiviteter for beboere på
Ane Staunings vej 6 – 10 i Bo Døgn som en del af den
socialpædagogiske støtte.
Det sker, fordi deltagelse i fritidsaktiviteter for beboere på Ane Staunings
Vej 6 – 10 i Bo Døgn typisk har behov for socialpædagogisk støtte (§85).
Den almene ledsagerordning (§97) kan derfor ikke benyttes. Ledsagelse vil
fremover varetages af personalet på Ane Staunings Vej 6 – 10 i Bo Døgn
med frivillige tilknyttet.
Kommunen dækker alle omkostninger, der er forbundet med
deltagelse i fritidsaktiviteter for personalet. Du skal selv afholde
udgifter til entré, mad mm.
I forbindelse med den almene ledsagerordning (§97) kunne du få
bevilliget op til 15 timers ledsagelse pr. måned. Med de nye
ændringer er du nu garanteret 15 timers ledsagelse pr. måned.
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