Beskyttet
beskæftigelse

Den rehabiliterende tankegang tager
udgangspunkt i flg.:

Servicelovens § 103
Kvalitetsstandard
Kerteminde Kommune tager afsæt i den
rehabiliterende tankegang.
Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig
for dit eget liv og ønsker højeste grad af
uafhængighed og selvbestemmelse.
Formålet med kommunens indsats er at
understøtte dine handlemuligheder, så du
opnår et så selvstændigt og meningsfyldt liv
som muligt.

Rehabilitering er en målrettet og
tidsbestemt samarbejdsproces
mellem en borger, pårørende og
fagfolk. Formålet er, at borgeren,
som har eller er i risiko for at få
betydelige begrænsninger i sin
fysiske, psykiske og/eller sociale
funktionsevne, opnår et
selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens
hele livssituation og beslutninger og
består af en koordineret,
sammenhængende og
vidensbaseret indsats.

Generelt for Beskyttet beskæftigelse

Hvem kan ikke få tilbuddet

Beskyttet beskæftigelse bevilges efter Lov
om social service §103.

Du kan ikke få tilbuddet, hvis:

Formålet med loven er at give tilbud om
beskæftigelse til borgere med
begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke
er i stand til at opnå eller fastholde
beskæftigelse på normale vilkår.





Tilbuddet er gratis og som udgangspunkt
leveres tilbuddet af aktivitetscentrene i
Kerteminde Kommune. Der er ikke frit valg
på tilbuddet.



Formålet med tilbuddet



Beskyttet beskæftigelse har følgende formål
 At tilbyde beskæftigelse til borgere
med nedsat arbejdsevne.
 At øge din livskvalitet
 At udvikle og vedligeholde dine
færdigheder.
 At du er aktiv og bidrager til
produktion og andre opgaver på det
værksted du er tilknyttet.
 At du opøver kompetencer, som på
sigt kan føre til job med løntilskud
(skånejob)



Hvis du har et massivt eller totalt behov for
socialpædagogisk og sundhedsfaglig råd og
vejledning i forhold til at indgå i
forpligtende aktiviteter, er du i målgruppen
for samværs og aktivitetstilbud efter §104.

Hvem kan modtage tilbuddet
Du kan få tilbuddet, hvis:








Du er mellem 18-65 år
Du har et væsentligt nedsat
fysisk, psykisk og/eller socialt
funktionsniveau, som betyder,
at du ikke kan få arbejde på
støttede eller ordinære vilkår.
Du mestrer og har fysisk
overskud til at indgå i
forpligtende aftaler om
opgaver
Du magter at møde op og
deltage aktivt i forpligtende
arbejdsfællesskaber
Du øger din livskvalitet ved at
have forpligtende aftaler og
bidrage aktivt i en produktion

Du er under 18 eller over 65 år
Du magter ikke at indgå i et
arbejdsfællesskab på en
ordinær arbejdsplads
Du er ikke i stand til at møde
stabilt, så en ordinær
arbejdsgiver kan acceptere det
Du magter ikke at varetage
arbejdsopgaver og modtage
instruktion
Du kan opnå eller fastholde
beskæftigelse på normale vilkår
på arbejdsmarkedet
Du kan benytte tilbud efter
anden lovgivning, herunder
deltage i tilbud om revalidering
eller opnå ansættelse i et
fleksjob eller i job til
førtidspensionister med
løntilskud efter reglerne i lov
om aktiv beskæftigelsesindsats.

Valg af leverandør
Der er ikke frit valg på leverandør.

Visitation
Du ansøger om tilbuddet ved at kontakte:
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Myndighedsafdelingeni
Bycentret 302
5330 Munkebo



Tlf. 65151515
Telefontid: mandag til fredag kl. 9-10
Lukket onsdag
Eller på mail på hanpsy@kerteminde.dk
Sagsbehandleren kontakter dig og aftaler et
møde.
På mødet spørger rådgiveren ind til din
hverdag og udarbejder på denne baggrund
en udredning og en vurdering af hvorvidt du
er omfattet af målgruppen og hvilket
støttebehov du har. Du modtager herefter
en afgørelse.
Der sættes samtidig mål for hvad du skal
opnå med dit beskæftigelses tilbud.
Sammen med afgørelsen får du en
klagevejledning, som beskriver
 Hvordan du kan klage
 Hvem du skal klage til
 Hvilken tidsfrist der er
for at klage

Udførelse af enkle
afgrænsede
arbejdsfunktioner, der kan
udskilles fra et mere
omfattende
produktionsforløb i
tilknytning til en virksomhed:
- Egenproduktion
- Montage- og
pakkearbejde
- Varetagelse af
servicefunktioner,
eksempelvis café
- drift og pasning af
grønne områder

Hvad koster tilbuddet?
Tilbuddet er gratis.
Hvis du modtager pension, kan du modtage
en individuel løn ud fra den arbejdsindsats
du kan yde. Arbejdslønnen beregnes på
bagrund af Bekendtgørelse nr. 628 af 15.
juni 2006.

Du er velkomment til at invitere en bisidder
med til møder med sagsbehandler.

Du skal selv afholde udgiften til daglig
befordring til og fra virksomheden inden for
en afstand af 10 kilometer fra
virksomheden. Nødvendige
befordringsudgifter derudover skal afholdes
af kommunen. Kommunen skal kun afholde
de nødvendige udgifter, der ligger inden for
den billigste befordringsmulig-hed. Din
udgift til befordring må ikke overstige 30 %
af din løn efter skat.

Indhold i tilbuddet
Tilbuddet er som udgangspunkt midlertidig
og revurderes årligt.
Beskyttet beskæftigelse kan indeholde
følgende tilbud:
Beskyttet beskæftigelse består i udførelse af
opgaver, der indgår som led i en produktion
af varer eller tjenesteydelser. Det kan
eksempelvis være:

Tilbud om beskæftigelse leveres på
hverdage i tidsrummet
3

mellem kl. 8 og 15:45 mandag til torsdag og
mellem kl. 8 og 12:45 fredag. Den konkrete
arbejdsdag aftales mellem dig, din
sagsbehandler og tilbudsstedet.

Opfølgning på tilbuddet
Der følges op på din deltagelse i tilbuddet
på regelmæssige statusmøder.
På statusmødet drøftes blandt andet,
hvordan det er gået med de mål, som er
opsat for støtten, om der er behov for
ændringer i målene, om der er sket
ændringer i dit funktionsniveau.

Hvor meget hjælp kan jeg
modtage i tilbuddet?
Beskyttet beskæftigelse er gradueret i 3
pakker, der bevilges ud fra
funktionsnedsættelsen. Hvilken pakke du
tildeles, beror på en individuel vurdering af
din funktionsevne.

På status mødet deltager du, din
sagsbehandler, samt en repræsentant fra
tilbuddet.

Samarbejdet mellem dig og
tilbuddet

Kvalitetsmål
Kerteminde Kommune har nedenstående
kvalitetsmål.

Tilbuddet er som udgangspunkt midlertidig
og revurderes årligt.

Rettet mod opgaven:

Beskyttet beskæftigelse tilrettelægges og
udføres i samarbejde med dig.
Med udgangspunkt i dine kompetencer og
ønsker fastsættes konkrete mål som
evalueres årligt.




Krav og forventninger til dig



Det forventes at du følger tilbudsstedets
regler og herudover er der en forventning
om at:
 Du giver besked ved fravær.
 Du ikke møder påvirket af stoffer
 Du ikke møder påvirket af alkohol






Du har pligt til at komme med de
oplysninger, der er nødvendige for at
sagsbehanlderen kan foretage en vurdering
af din funktionsevne. Dette gælder også
hvis der sker ændringer i din tilstand.
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At du bidrager til
produktionen
At du oplever tilbuddet
meningsfyldt og interessant
At du udvikler og
vedligeholder færdigheder
At du opbygger sociale
relationer i nærmiljøet
At du møder mennesker fra
andre grupper
At du kommer hjemmefra
At du inspireres af andres
oplevelser og initiativ

Myndighedsrådgiver
Handicap- og Psykiatri
Bycentret 302
5330 Munkebo

Rettet mod dig:








At du bruger dine faglige og
personlige kompetencer
At du oplever at bidrage
At du har en arbejdsidentitet
At du oplever glæde og
adspredelse
At du har mulighed for socialt
samvær
At du føler sig velkommen
At du oplever et trygt og
tillidsskabende samarbejde
med personalet og kolleger

Tlf. 6515 1060
Telefontid: mandag til fredag kl. 10-12
Lukket onsdag

Godkendelse
Kvalitetsstandarden er godkendt i Social- og
Sundhedsudvalget den 22.06.2017

Tavshedspligt
Kommunens ansatte har tavshedspligt.

Klageadgang
Klagevejledning vil fremgå af afgørelsen om
bevilling af socialpædagogisk støtte.

Lovgrundlag
Servicelovens § 103

Information
Denne kvalitetsstandard og Kerteminde
Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan
ses på kommunens hjemmeside
www.kerteminde.dk
Du kan få udleveret kvalitetsstandarderne
og få mere at vide om dine muligheder for
at få støtte ved at kontakte:
Sundhed, Myndighed og Psykiatri
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