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Sagsnummer: 2022-35151 

Dokumentnummer: 2023-35098 

Afdeling: Sundhed og Rehabilitering – Voksen myndighed 

 

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud 

 

 

Kvalitetsstandarden er alene vejledende. Enhver bevilling er underlagt en konkret og individuel vurdering. 

 

Lovgrundlag 

§ 104 i Lov om Social Service. 

Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 kan både være visiteret og u-visiteret. 

Denne kvalitetsstandard omhandler kun visiteret aktivitets- og samværstilbud, som 
forudsætter, at du skal have en bevilling fra Myndighed, for at kunne deltage i tilbuddet. 

Evt. transport til og fra aktivitets- og samværstilbuddet bevilges i henhold til servicelovens § 105 stk. 2. 

 

Formål med tilbuddet 

Formålet med et aktivitets- og samværstilbud er, at du kommer hjemmefra og til et tilbud, der kan understøtte 

din personlige udvikling samt fastholde de kompetencer, der er vigtige for dig, for at kunne leve et så selv-

stændigt liv som muligt, med de forudsætninger du har.  

 
 

Hvem kan modtage tilbuddet? 

Du kan modtage tilbuddet, hvis  

- du har et betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller særlige sociale behov. 

- du har behov for støtte til at opretholde eller forbedre dine personlige færdigheder eller livsvilkår.  

- du har behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab.  

 

Som udgangspunkt visiteres der til aktivitets- og samværstilbud i Nordfyns Kommunes eget regi. Er der tale 

om behov, som ikke kan løses i Nordfyns Kommunes tilbud, eftersøger kommunen tilbud i region, anden 

kommune eller hos privat leverandør.  

Der er ikke frit valg af leverandør. Det betyder, at det er Nordfyns Kommune, der anviser det konkrete tilbud. 

Der foretages altid en konkret og individuel vurdering af relevant leverandør af indsatsen. 

 

Hvad indeholder tilbuddet? 

Det primære formål er, at sikre, at du lever et så aktivt og selvstændigt et liv, som muligt. 

Aktivitets- og samværstilbuddet er tilrettelagt for at kompensere for din nedsatte funktionsevne. Du støttes til 

at kunne træffe valg og til at få indflydelse på dit liv og din hverdag. Målet med indsatsen er, at vedligeholde 

og udvikle dine fysiske og psykiske funktioner. 
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Du kan læse mere om vores aktivitets- og samværstilbud på: https://www.nordfynskommune.dk/borger/psy-

kiatri-og-handicap/aktivitets-og-beskaeftigelsestilbud/ 

 

Tilbuddet er en del af dit samlede behov for støtte. Dit støttebehov vurderes af din sagsbehandler, som ud 

fra en helhedsvurdering fastsætter, hvilke af vores tilbud der vil gavne dig mest. 

 

 

Hvordan ansøger jeg? 

Du ansøger ved at kontakte Myndighed Handicap og Psykiatri, enten på telefon 64 82 83 40 , eller ved at 

sende en mail til handicap@nordfynskommune.dk.  

 

På vores hjemmeside kan du se åbningstider. 

 

 

Hvordan leveres tilbuddet? 

Du får støtte af medarbejdere med socialfaglige eller sundhedsfaglige kompetencer. 

 

Hvad koster tilbuddet? 

Tilbuddet er gratis for dig. Du kan dog komme til at skulle betale for kost, arrangementer, udflugter og materi-

aleforbrug.  

 

Nordfyns Kommune betaler for din kørsel. 

 

 

Opfølgning 

Vi følger op på støtte efter behov og som minimum en gang om året.  

 

Hvordan klager jeg? 

Du kan klage over afgørelsen. Sammen med din afgørelse modtager du en klagevejledning.  

 

Godkendt den 28.02.2023 i Kommunalbestyrelsesmøde  
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