§ 107 – Botilbud for voksne med psykisk funktionsnedsættelse.
Lovgrundlag

§ 107 i Lov om Social Service.
Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i botilbud til
personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidige ophold
1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige,
daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov
for særlig behandlingsmæssig støtte og
2) til personer med nedsat funktionsevne eller med særlige sociale
problemer, der har behov for pleje og behandling, og som på grund
af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.
Støtten i botilbuddene ydes efter § 85 i Lov om Social Service.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt
optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har
behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Visitation

Nordfyns Kommunes socialcenter visiterer til botilbuddene.

Hvem kan modtage
ydelsen?

Voksne borgere i alderen 18-65 år med psykisk funktionsnedsættelse evt.
med et følgehandicap såsom en mindre psykiatrisk lidelse eller et lettere
fysisk handicap.

Hvad er formålet med
ydelsen?






Hvilke opgaver indgår i
ydelsen?

Ud fra en rehabiliterende tilgang og med fokus på
sundhedsfremme og forebyggelse ydes en helhedsorienteret
indsats med servicetilbud afpasset den enkeltes særlige behov i
egen bolig
At forebygge, at problemerne for den enkelte forværres
At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt
udviklingsmuligheder
At forbedre den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud
om samvær, aktivitet, omsorg og pleje


Der ydes individuel rådgivning, vejledning og støtte til:
 personlige, praktiske og plejemæssige opgaver
 træning i dagligdags funktioner
 udvikling af færdigheder og kompetencer
 støtte til opbygning af netværk
 støtte til udvikling af mestringsstrategier
Der tilbydes individuel hjemmedag til borgeren 1 dag om ugen i alle
botilbuddene. Antallet af timer, der er til rådighed for borger/personale
varierer fra botilbud til botilbud.

Hvilke opgaver indgår ikke
i ydelsen?

Personaledækning om aftenen og om natten.
Personlig transport i Botilbuddenes busser.

Hvem leverer ydelsen?

Personale ansat i kommunens botilbud efter SEL § 107. Se følgende
beskrivelser.
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Botilbuddets beliggenhed

Fysiske rammer/

Botilbuddet Edelkær
Edelkær 30-40, 5471 Søndersø
Tlf. 64 82 84 92, mail: .botilbud-edelkaer@nordfynskommune.dk
Botilbuddet er placeret centralt i Søndersø by og består af 6 lejligheder
samt fællesareal – alt under samme tag.
Personalet arbejder efter gældende vagtplan indtil kl. 19.00
Botilbuddet råder over en bus. Borgerne betaler efter gældende takst til al
kørsel i bussen og alternativt i privatbiler.
Borgerne laver på skift mad med personalet. Alle måltider spises i fælles
arealer. Der er mulighed for at smøre madpakker i fællesarealet.

Botilbuddet Toftekær
Toftekær 77, 5471 Søndersø
Tlf. 64 82 84 94, mail: .botilbud-toftekaer@nordfynskommune.dk
Botilbuddet er placeret centralt i Søndersø by og består af 10 lejligheder
direkte rundt om et fælleshus.
Personalet arbejder efter gældende vagtplan indtil kl. 19.00 – i weekenden
dog kun til kl. 18.00.
Botilbuddet råder over en bus. Borgerne betaler efter gældende takst til al
kørsel i bussen og alternativt i privatbiler.
Borgerne laver på skift mad med personalet.
Alle borgere spiser morgenmad og frokost i egne lejligheder.

Botilbuddet Stadionvej
Stadionvej 14-16, 5450 Otterup
Tlf. 64 82 23 19, mail: .botilbud-stadionvej@nordfynskommune.dk
Botilbuddet er beliggende centralt i Otterup og består af 2 huse med
henholdsvis 4 lejligheder/fællesarealer og 6 lejligheder/fællesarealer.
Stedet fungerer, på trods af 2 adresser, som ét botilbud.
Personalet arbejder efter gældende vagtplan indtil kl. 19.00
Botilbuddet råder over en bus. Borgerne betaler efter gældende takst til al
kørsel i bussen og alternativt i privatbiler.
Borgerne laver på skift mad med personalet 4 dage om ugen.
Borgerne tilbereder og spiser morgenmad i egne lejligheder, men spiser
frokost / smører madpakker i fællesarealet.

Botilbuddet Bøgeparken
Bøgeparken 16, 5450 Otterup
Tlf. 64 82 11 52, mail: .botilbud-boegeparken@nordfynskommune.dk
Botilbuddet er centralt beliggende i Otterup by og består af fælleshus med

antal lejligheder
Hvornår arbejder
personalet?
Bus/kørsel

10 lejligheder liggende spredt over et større boligområde.
Personalet arbejder primært i dagtimerne, og der er ingen støtte efter kl.
18.00.
Botilbuddet råder over en bus. Borgerne betaler efter gældende takst til
kørsel i bussen og alternativt i privatbiler.
Borgerne laver på skift mad med personalet 2 dage om ugen.
Borgerne har mulighed for at spise morgenmad i fælleshuset 5 hverdage
om ugen.
Botilbuddets fysiske rammer og normering betyder, at borgere med behov
for megen støtte ikke umiddelbart kan rummes i botilbuddet Bøgeparken.

Specielle forhold

Kompetencekrav til
udføreren
Hvad koster ydelsen
borgeren?

Hvad koster ydelsen for
betalingskommunen?
Hvordan følges der op på
ydelsen?

Socialpædagogisk eller anden fagrelevant uddannelse







Betalingen i botilbud:
Indskud til boligen
Husleje – herunder forbrugsafgifter som el, vand og varme
Udgifter til kørsel, rengøring og vinduespudsning
Udgifter til kost og vask
Der er individuelle udgifter til telefon, medicin, ferierejser m.v.
Borgeren betaler ikke for den socialpædagogiske støtte.
I forhold til takst – se Tilbudsportalen.
Der kan være ekstra ydelser i forhold til den enkelte borger og dennes
individuelle behov.
Jfr. servicelovens § 141 tilbydes borger at få udarbejdet en handle-plan.
Den sociale handleplan er et redskab der sætter en ramme for den samlede
indsats som borger tilbydes/bevilliges som følge af funktionsnedsættelsen.
Den sociale handleplan har som målsætning af sikre en koordineret og
helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i borgers egne ønsker og mål.
Handleplan revideres efter behov.
Sideløbende udarbejdes pædagogiske handleplaner.
Mindst en gang årligt foretages opfølgning på, hvorvidt der fortsat er
overensstemmelse mellem handleplan efter servicelovens §141 og
borgerens pædagogiske ditto.
Der føres løbende driftsorienteret tilsyn i henhold til gældende lovgivning
med botilbuddene.

Godkendt den 19.12.2013 i Kommunalbestyrelsesmøde og skal revurderes senest december
2014.

