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Ifølge § 85 i serviceloven skal kommunen tilbyde hjælp, omsorg
eller støtte, samt træning og hjælp til udvikling af færdigheder til
personer, der har et behov herfor, på grund af betydelig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer.
Formålet med paragraf 85 i serviceloven
Det primære formål er, at borgeren bliver trænet og styrket i forhold til sit funktions- og mestringsniveau. Der skal være
fokus på, at borgeren gennem individuelt tilrettelagt vejledning, støtte, og størst mulig indflydelse på deres egen tilværelse opnår en bedre livskvalitet og et højere mestringsniveau.
IPSCenter Danmarks tilbud om §85 støtte – Socialpædagogisk støtte
Vi har opbygget en række vigtige kompetencer inden for arbejdet med handicappede, psykisk sårbare og udsatte borgere, som har behov for særlig pædagogisk støtte. For at varetage disse opgaver har vi ansat uddannede pædagogiske
medarbejdere. Alle medarbejdere har erfaring med udkørende hjælp til personer, der har behov for støtte, og vi varetager en bred vifte af opgaver inden for indenfor § 85 i serviceloven.
Den udførende socialpædagogiske medarbejder støtter borgeren i at arbejde med de opsatte mål og øge borgerens
mulighed for at klare sig selv.
Vi arbejder overordnet ud fra en recoveryorienteret tilgang, som er værdicentreret, ressourcefokuseret og valgorienteret,
og vi tager udgangspunkt i det enkeltes menneskes håb og drømme for et godt liv.

Hvad oplever
borgeren?
•
•
•
•
•

Forbundethed med andre
Håb og fremtidsoptimisme
Identitetsfølelse
Oplevelse af mening
Mestre eget liv

Vores socialpædagogiske medarbejdere er pædagogisk uddannede
med højt fagligt niveau og mange års erfaring inden for det socialpædagogiske arbejdsområde.
Vi tager afsæt i:
•
Recovery
•
Rehabilitering
•
Neuropædagogik
•
KRAP
•
Anerkendende tilgang
•
Ressourcefokus
•
Relationskompetencer

HVEM HENVENDER TILBUDDET SIG TIL?

Tilbuddet henvender sig til personer over 18 år, der bor i eget hjem, og som har nedsat psykisk funktions- eller mestringsevne eller særlige sociale
udfordringer. Personer, der har behov for socialpædagogisk eller socialpsykiatrisk støtte, vejledning eller optræning for at kunne bevare eller udvikle
deres mestrings– og funktionsniveau, og derved bevare indflydelsen på egen tilværelse og evnen til at bo i eget hjem.
Det kan også være personer, der som følge af en sygdom eller en ulykke har behov for et rehabiliteringsforløb af længere varighed. Dette kan være
støtte i forbindelse med flytning til egen bolig, eller når støtte ikke kan opnås gennem tilbud efter anden lovgivning.
Tilbudstyper
Der er flere typer af indsatser:
•
•
•

Pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, på job eller under uddannelse, SEL § 85
Tilbud og specialrådgivning til voksne fysisk- og psykisk handicappede samt sindslidende SEL § 85
Midlertidig socialpædagogisk støtte til borgere som har brug for en indsats af kortere varig, SEL § 85

En støtteperson fungerer som en personlig pædagogisk vejleder for en ung eller en voksen borger, der har særlig brug for støtte. Støttepersonens
hjælp består oftest, af pædagogisk, social eller følelsesmæssig støtte. Det vil sige, at borgeren får støtte, omsorg og vejledning til selv at mestre
hverdag, livet og etablere eller vedligeholde et netværk.
Indsatsen afhænger af den enkeltes udfordringer, ønsker og behov. Vi lægger vægt på a tid at tage udgangspunkt i borgerens situation og tilrettelægger støtten ud fra en individuel vurdering og vores målsætning er at styrke borgerens mulighed for at opnå, fastholde og udbygge sit mestringsog funktionsniveau, samt kontakten til omverdenen og samfundet.
Vi tilrettelægger det socialpædagogiske arbejde med udgangspunkt i visitationen og på baggrund af metoder
og redskaber, som er nøje tilpasset det enkelte menneske. Støtten udmøntes i et tillidsfuldt og ligeværdigt
samarbejde mellem borgeren og os.
Afregning af § 82 og § 85 i serviceloven med IPSCenter Danmark
IPSCenter Danmark indgår aftale med den bevilligende myndighed i kommunen om omfanget af
støtte og indsatsen og der afregnes pr. time forbrugt eller i en rammeaftale.
Prisen fastsættes ud fra følgende muligheder:
•
Fast timepris
•
Fleksibel differentieret timepris
•
Rammeaftale

LAD OS I FÆLLESSKAB LØSE OPGAVEN. KONTAKT OS
UFORPLIGTENDE OG LAD OS DRØFTE MULIGHEDERNE.
IPSCenter Danmark
på telefon 51 90 56 06 eller 51 90 22 38
Mail: info@ipscenterdanmark.dk

KONTAKT OS

IPS Center Danmark
www.ipscenterdanmark.dk

