Socialförvaltningen
Vård och Omsorg

Fritiden

Vid frågor:
Fritidssamordnare

0734 459117

Växel

0435-390 00

Enhetschef

0435-391 47

LSS och SoL

Välkommen till en aktiv fritid
www.perstorp.se

Fritidsverksamheten LSS & SoL
Lagen om stöd och service (LSS) är en rättighetslag som ska garantera
personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda
levnadsvillkor
Verksamheten riktar sig till dig som är 18 år och uppåt och som har ett
LSS eller SoL beslut samt är bosatt i Perstorps kommun.
Kostnader
Fritidsrådsmöte
Två gånger om året blir du inbjuden till ett möte där du kan lämna dina
önskemål på aktiviteter som du vill göra tillsammans med andra
deltagare inom LSS och SoL exempel: bowlingkväll, bio, sevärdheter,
matlagning eller evenemang. Det är efter era önskemål som
fritidssamordnaren gör en planering och resultatet blir 2 fritidskataloger
om året där du kan anmäla dig till olika aktiviteter.

Anmälan
Du väljer själv det du vill vara med på. Anmälningsblanketten följer
med i fritidskatalogen och du lämnar den till fritidssamordnaren
LSS/SoL som finns på daglig verksamhet LSS på Stockholmsvägen 40,
via mail eller telefon.
OBS! Anmälan är bindande!

Du betalar själv för aktiviteterna som du anmält dig till. Vissa
aktiviteter betalar du på plats och några blir du fakturerad för. Du
kommer i så fall få en samlingsfaktura 2 gånger om året.

Transport
Du tar dig själv till och från aktiviteten om det inte står något annat
i inbjudan. Du bekostar alltså din resa själv för ev. färdtjänst eller
kollektivtrafiken.

Stödperson
Fritidssamordnaren finns till för hela gruppen och har därför inte
möjlighet att hjälpa en enskild deltagare. Så därför får du ha med
dig en stödperson på aktiviteten om du har behov av det ex.
boendepersonal, personlig assistent eller ledsagare

Målsättning





En aktiv fritid
Utveckling
Självbestämmande
Gemenskap

Intresse?
Tycker du detta verkar spännande och intressant och du skulle vilja
vara delaktig i fritidsverksamheten så kontakta fritidssamordnaren
så kan du få fritidskatalogen hemskickad eller till din mail.

