Kvalitetsstandard for klubtilbud
Lovgrundlag

§ 104 i Lov om Social Service

Hvem kan modtage
ydelsen?

Klubtilbud tilbydes personer med betydeligt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med behov for
socialt samvær og aktiviteter i fællesskab.
Borgeren kan have behov for:



at opretholde og/eller udvikle sociale færdigheder
socialt samvær

Formålet med ydelsen

At sikre, at borgere med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
får mulighed for samvær og aktiviteter i fritiden.

Hvilke aktiviteter indgår i
ydelsen?

Følgende eksempler kan indgå i de ydelser, der leveres i klubregi:





Socialt samvær
Aktiviteter og arrangementer af forskellige karakter
Vejledende samtaler
Støtte til sund livsstil fx sund kost og motion

Aktiviteterne aftales i samarbejde mellem borgeren og
klubmedarbejderne.
Særligt for tilbud i Gentofte Kommune
Indholdet i de ydelser, der leveres på tilbud i Gentofte Kommune, er
særskilt beskrevet i tilbuddenes ydelsesbeskrivelser. For yderligere
information henvises til www.gentofte.dk/da/Borger/Social-oghandicap
Kørsel bevilliges efter en konkret og individuel vurdering.
Sammenhæng mellem
funktionsniveau og
omfanget af støtte

Gentofte Kommune anvender voksenudredningsmetoden (VUM) til
en systematisk afdækning af den enkelte borgers ressourcer,
funktionsniveau og behov for støtte. Borgeren deltager aktivt i
udredningen med egne ønsker og behov.
Med udgangspunkt i borgerens ressourcer fastsættes konkrete og
målbare mål.
Efter en borger er visiteret til et tilbud, kan der ske ændringer i
borgerens situation. Disse ændringer kan være både kort- og
langvarige og konsekvenserne heraf vil skulle vurderes i det enkelte
tilfælde.

Ydelsens omfang

Udgangspunktet er, at borgere kan deltage i ét klubtilbud. I
vurderingen af, om der kan bevilliges klubtilbud, indgår en vurdering
af borgerens samlede aktiviteter sammenholdt med borgerens
funktionsniveau.

Standard for
brugerindflydelse

I henhold til Servicelovens § 16 skal kommunen sørge for, at brugere
på kommunens tilbud får mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen
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og udnyttelsen af tilbuddene. Der er derfor brugerbestyrelser på
kommunens tilbud. For yderligere information om brugerindflydelse
og Standardvedtægter for brugerbestyrelser ved tilbud for voksne
henvises til www.gentofte.dk/da/Borger/Social-og-handicap
Hvem leverer ydelsen?

Gentofte Kommune, regionerne, eller private leverandører herunder
selvejende institutioner. For yderligere information om Gentofte
Kommunes tilbud henvises til www.gentofte.dk/da/Borger/Social-oghandicap

Er der valgmuligheder
mht. leverandør?

Indstilling til et tilbud om klubtilbud og beslutning herom foregår i
dialog med borgeren, og borgerens ønsker og behov indgår i
vurderingen.

Kompetencekrav til
udfører.

Personale med kendskab til målgruppen, som kan skabe
strukturerede og trygge rammer, der tager hensyn til den enkelte
bruger og gruppen af brugeres behov.

Hvad koster ydelsen for
brugeren?

Der kan opkræves et mindre kontingent, ligesom der kan opkræves
betaling for materialer og deltagelse i aktiviteter eller
feriearrangementer. Der henvises til Gentofte Kommunes
serviceniveau for brugerbetaling, som kan læses på
www.gentofte.dk/da/Borger/Social-og-handicap

Udarbejdelse og
opfølgning

Kvalitetsstandarden er vedtaget i Socialudvalget den 04-06-2014.
Kvalitetsstandarden revurderes og behandles politisk mindst én gang
i hver valgperiode.
Ved revision af standarden skal de enkelte tilbuds bestyrelse og
Handicaprådet høres.
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