Vad tycker du?
Har du synpunkter på verksamheten? Berätta det för oss. Vi vill ta del av
dina tankar, idéer och synpunkter. Det ger oss en chans att förbättra
verksamheten.
Ansvarig för synpunkter på daglig verksamhet är enhetscheferna för
daglig verksamhet. För kontakt ring 0522 -697713, 0522-697714 eller
0522-697715.
Du kan även använda dig av vår blankett ”Säg vad du tycker” som finns
tillgänglig i alla våra verksamheter och på kommunens hemsida
www.uddevalla.se
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Vem har rätt till daglig verksamhet?

Servicedeklaration

Det finns en lag som kallas LSS.
LSS betyder lagen om stöd och service till vissa personer med
funktionsnedsättning.
I lagen står det att personer med funktionsnedsättningar ska
kunna få hjälp att leva som andra.

För att du skall veta vilken grad av service du kan förvänta dig
har socialnämnden i Uddevalla fastslagit en
servicedeklaration. Ta kontakt med någon av enhetscheferna
för daglig verksamhet om du vill ha en servicedeklaration,
telefon se nedan.

I lagen står också vilka som har rätt till daglig verksamhet.

Upplysningar

Rätt till daglig verksamhet har:

Om du har frågor om daglig verksamhet kan du kontakta
någon av ansvariga enhetschefer på nedanstående
telefonnummer:

 Personer med intellektuella funktionsnedsättningar
 Personer med autism
 Vuxna som fått en svår hjärnskada efter en olycka eller
en sjukdom
Om du vill ha daglig verksamhet måste du eller din
företrädare (gode man) ansöka om detta.
Du tar kontakt med en LSS-handläggare på telefon:
0522-69 60 00.

Tydliggörande pedagogik är vår
arbetsmetod. Det innebär att vi
utifrån dina behov strukturerar
din dag

 0522-69 77 13
 0522-69 77 14
 0522-69 77 15.

Planering

Vad är daglig verksamhet?

Det är viktigt att du kan planera och påverka din livssituation.

 HUR HAR JAG DET NU?

 En del personer med funktionsnedsättning som inte har
något arbete/sysselsättning har rätt till daglig
verksamhet.

 HUR VILL JAG HA DET I
FRAMTIDEN?

 De personer som får en plats inom daglig verksamhet
kallas ofta för deltagare och utför en aktivitet, en
sysselsättning.

För att prata om detta träffas du, anhörig eller god man och
personal minst en gång per år för uppföljning av din
genomförandeplan.

 Daglig verksamhet ser olika ut och det kan innebära att
du deltar i en större eller mindre grupp.
 Daglig verksamhet skall vara meningsfull.

Du kan själv välja om du vill ha med anhöriga.
Du kan själv välja om andra personer skall vara med.

 Dina förutsättningar intresse, behov och önskemål
påverkar vad du kommer att göra.

Enhetschefen för den dagliga verksamheten ansvarar för att
det blir en genomförandeplan.
Under samtalet bestäms tillsammans med dig hur din fortsatta
dagliga verksamhet skall se ut och vad som är viktigt just för
dig.

 Du får pröva på olika saker.
 Vi försöker ordna så att du kan få delta i andra
aktiviteter eller byta grupp om du inte trivs med den
aktivitet du deltar i.
 Daglig verksamhet utförs högst 8 timmar om dagen

Vad finns det att göra?

Får jag någon ersättning?

Det finns många olika saker man kan delta i inom daglig
verksamhet.

När du deltar 6 timmar eller mer om dagen får du 37 kr i
habiliteringsersättning per dag.
Om du deltar mellan 3-6 timmar får du 25 kr.

En del personer deltar i serviceverksamheter som till exempel:
vaktmästeri och café.
Andra har daglig verksamhet i butiken Da Capo, eller med
uppgifter som trädgårdsarbete, målning och snickeri.
Några ägnar sig åt köksarbete eller städning.
En del deltar i mer skapande hantverksaktiviteter som
keramik, papperstillverkning, träslöjd och målning.
Vi har också annan verksamhet som bygger på trygghet,
kontakt och kommunikation där aktiviteter som musik, bad
och friskvård är viktiga.
Vi har daglig verksamhet på flera olika platser i Uddevalla.
Det kan även finnas möjlighet att ha en daglig
verksamhetsplats ute i samhället.

Du får möjlighet till träning
och utveckling av dina
förmågor

Kostar det något?
Kostnad för lunch betalas år 2013 med 37 kronor per dag.
Du betalar en avgift varje månad för resor till och från daglig
verksamhet. Avser resor som planeras av kommunen, till
exempel taxi eller flexbuss.
Är jag försäkrad?
Alla som har plats inom daglig verksamhet är försäkrade
genom kommunen när det gäller olycksfall. Försäkringen
gäller dygnet runt.
Samarbete
För att din dagliga verksamhet skall fungera bra är det viktigt
med ett gott och nära samarbete mellan dig och personalen.
Det är också viktigt med en bra kontakt. På dina villkor,
mellan dina närmaste och eventuell god man.

