Boendestöd
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Vem kan få boendestöd
Du som är 18–65 år (undantag kan förekomma), som bor i Åre kommun och
har en långvarig psykisk funktionsnedsättning

Vad innebär stödet?
Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd i ditt hem och i din närmiljö. Stödet är frivilligt, bygger på delaktighet och utformas speciellt för
varje person. Vi ska tillsammans förebygga och minska följderna av din
funktionsnedsättning för att stärka din förmåga att leva ett självständigt liv.

Motivations och aktivieringshjälp
Du kan få hjälp och stöd att engagera dig, bli mer delaktig och för att ta
ansvar i din situation.

Pedagogiskt stöd
Du kan få stöd i att strukturera vardagen, att hitta rutiner. Stöd och vägledning i att planera och genomföra vardagliga sysslor samt stöd i kontakt
med myndigheter.

Psykosocialt stöd
Du har möjlighet till att ventilera dina tankar och funderingar och hjälp att
hitta mening och motivation i vardagen.

Deltagande i samhällslivet
Du kan få stöd i att bryta isolering och att delta i kultur- och fritidsaktiviteter.
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Socialt nätverk
Du kan få stöd i socialt samspel och att kommunicera med andra. Hitta
strategier att behålla, utvidga, skapa nya sociala kontakter och nätverk.

Social dokumentation och genomförandeplan
•
•

•

Personalen är skyldiga att dokumentera.
När du har fått ett beslut om boendestöd ska du (och/eller din företrädare) och personal från boendestöd planera HUR insatsen ska genomföras. Det ni kommer överens om dokumenteras i en genomförandeplan.
I den sociala journalen dokumenterar personalen viktiga händelser
om hur arbetet fortlöper.

Tystnadsplikt
All personal har tystnadsplikt. Det innebär att personalen inte får föra information vidare om dig och dina personliga förhållanden till andra utan ditt
medgivande (samtycke).

Hur söker jag?
Du ansöker om boendestöd hos kommunens biståndsenhet. Om du redan
har kontakt med kommunens individ- och familjeomsorg (IFO) kan du även
ansöka via din befintliga handläggare/kontakt där.

Järpen Mitt
Mattmar, Hallen
Undersåker, Åre, Duved
Kall, Mörsil, norra Järpen
LSS

0647- 164 07
0647- 164 40
0647- 164 37
0647- 164 01
0647- 164 80
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”Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö”
are.se | kundtjanst@are.se | 0647-161 00
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