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KONTAKT

LSS - barn och ungdomar

I denna broschyr kan du läsa om hur Uppvidinge kommun verkställer
insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
LSS är en så kallad pluslag och ska utgöra ett komplement till SoL (socialtjänstlagen) och annan lagstiftning. För mer information om SoL eller LSS,
eller för att ansöka, besök Uppvidinge kommuns hemsida, uppvidinge.se,
eller kontakta en biståndshandläggare.

Korttidsvistelse utanför hemmet och korttidstillsyn
För barn och ungdomar upp till 21 år.

Vi vet att det kan vara mycket att tänka på när man har barn, speciellt om barnet har en funktionsnedsättning. Därför vill vi göra det
enkelt för dig. Här sammanfattar vi några insatser och hur de kan
genomföras. Tveka inte att kontakta enhetschef eller biståndshandläggare om du har frågor.

Ledsagarservice och kontaktperson

Ledsagarservice är till för dig som har omfattande funktionsnedsättning. Ledsagaren kan till exempel följa med dig till simhallen, åka på
speedway eller besöka en mässa.
En kontaktperson hjälper dig att få en meningsfullare fritid. Kontaktpersonen blir en vän som du träffar regelbundet och gör saker
tillsammans med utifrån dina intressen, allt från att ta en fika eller gå
på bio, till att shoppa eller spela spel tillsammans.

Avlösarservice i hemmet

Fungerar som avlastning för föräldrar med barn som har stora funktionsnedsättningar. Insatsen gör det möjligt för föräldrar och syskon
att få avkoppling och egen tid för aktiviteter utanför och/eller i hemmet. Kanske kan en avlösare komma hem till er och umgås med ditt
barn medan du som förälder kan göra ärenden eller gå till parken
med dina andra barn.

Korttidsboendet Videbo i Lenhovda.

Dessa insatser genomförs vanligen på korttidsboendet Videbo i
Lenhovda. Här gör vi många kul saker, till exempel spelar spel, ser
på film, lagar mat eller bakar, cyklar, går en sväng till lekparken eller
leker i lekstugan. På helgerna blir det ofta någon utflykt. Till Videbo
kan man komma efter skolan, på lov och på helger, och det går även
bra att sova över. Tiderna anpassas utifrån vad just ditt barn behöver. Är barnet över 12 år fungerar Videbo även som ett fritids (korttidstillsyn).
Insatserna kan även genomföras i en stödfamilj dit man kommer
vissa dagar i månaden eller på ett läger man vill åka till. Vi gör allt
vi kan för att hitta ett sätt som passar hela familjen.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt
att bo i en bostad med särskild service eller bo i annan familj.
Uppvidinge kommun ser till att hitta ett boende som passar just
ditt barn och du som förälder är involverad i hela processen.

