Socialförvaltningen

Boendestöd
En hjälp till ett bättre vardagsliv
Boendestödet är till för dig som har svårt att hantera vardagslivet på grund
av en psykisk funktionsnedsättning. Stödet anpassas efter just dina behov så
att du ska få redskap till ett bättre liv. Du kommer att få hjälp av särskilda
boendestödjare. De finns i din närhet för att stötta dig både hemma och ute i
samhället på olika sätt. Boendestödet kostar dig ingenting.

Ansökan om boendestöd
För att få del av boendestödet ansöker du skriftligen eller muntligen hos
någon av Region Gotlands biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du
på nästa sida. Boendestödet har dock begränsningar. För att få rätt till stödet
måste du ha väsentliga svårigheter att tillgodose dina egna behov. Dessa
svårigheter ska vara en konsekvens av psykisk sjukdom och väntas bestå
under längre tid. Boendestödet beskrivs i socialtjänstlagen som säger att var
och en har rätt till en skälig levnadsnivå.
När du har lämnat in din ansökan om boendestöd blir du kontaktad av en
biståndshandläggare. Ni träffas och du får berätta hur du har det. Det är du
som är experten i ditt eget liv och vet hur det är och hur du vill ha det. Du
vet säkert vad du vill ändra på och vilka mål du vill uppnå. Boendestödjaren
kan hjälpa dig på din väg mot målet genom träning.
Samtalet med handläggaren är till för att klargöra om du är berättigad till
boendestöd och vilket stöd som är bäst för dig. Så förbered dig inför mötet.
Under mötet kommer olika livsområden att tas upp såsom: relationer till
andra personer, boende och hemsituation, utbildning och arbete, ekonomi
och hälsa med mera. Samtalet handlar om att lyssna in och sammanfatta en
helhetsbild av din livssituation.
För att underlätta kan du själv lämna in medicinska underlag som beskriver
din diagnos och vilka hinder den medför i ditt vardagliga liv. Du kan också
lämna ett skriftligt så kallat sekretessmedgivande när du ansöker om boendestöd. Då gör du det möjligt för andra att få del av läkarintyg och liknande.
Utifrån din ansökan, och vad som kommit fram i samtal och kartläggning,
beslutar biståndshandläggaren om eventuellt boendestöd. Du får ett skriftligt
beslut hemsänt till dig.
Om du får avslag på din ansökan, eller delar av ansökan, kan du överklaga
beslutet. I beslutet som skickas till dig finns även en beskrivning för hur det
går till att överklaga. Det är förstås helt frivilligt att ansöka om boendestöd.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator_son@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se/socialtjanst

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

När du har beviljats boendestöd
När du har blivit beviljad boendestöd kommer du at få en kontaktperson
bland boendestödjarna. Kontaktpersonen kontaktar dig för ett första möte
där ni planerar för hur ni ska arbeta tillsammans. Ni gör tillsammans en så
kallad genomförandeplan.
Genomförandeplanen är din egen skriftliga handling. Den innehåller svaren
på frågorna när, var och hur ditt stöd praktiskt ska utföras för att du ska nå
dina mål med den insats som stödet innebär. Du berättar själv vad du vill
förändra i ditt liv och vilket stöd du vill ha för att klara dig själv i framtiden.
Boendestödjarna och din kontaktperson arbetar i små team beroende på omfattningen av det stöd du har rätt till. Teamets uppgift är att genom samtal
och praktisk övning pedagogiskt stödja dig att lösa hur du kan hantera det
praktiska i vardagslivet på egen hand. De personer du möter har en kortare
grundutbildning i bland annat kognitivt förhållningssätt och motiverande
samtal.

Ditt hem är vår arbetsplats
Du bestämmer själv över ditt hem men under den tid vi är hemma hos dig är
det några saker vi ber dig att respektera:
– Eftersom vi är måna om att ge vår personal en rökfri arbetsmiljö ber vi dig
att inte röka när vi arbetar hos dig. Om du röker på andra tider så vädra inför
våra besök.
– Om du har husdjur så planera tillsammans med boendestödjarna var djuren ska vara när du har ditt boendestödstillfälle.
– Om du är påverkad av alkohol eller narkotika kan du inte räkna med boendestödet.
– Tänk på att inte bjuda hem vänner och bekanta på tider som är avsatta för
boendestödet.
Det kan finnas undantag om det rör sig om personer som är viktiga för dig
och som har deltagit i planeringen av boendestödet.

Tystnadsplikt
Alla som arbetar i boendestödet har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det
innebär att de inte får tala med andra om sådant du har berättat eller annat
som de fått reda på i kontakten med dig. Om det du berättar är viktiga uppgifter för utförandet av boendestödet behöver alla som arbetar hos dig ha
samma information.

Säg vad du tycker
Dina synpunkter är värdefulla. De hjälper oss att utveckla boendestödet ytterligare vare sig Det är beröm eller klagomål. Du kan nå oss med synpunkter och frågor per telefon, per post eller via Region Gotlands hemsida
www.gotland.se/socialtjanst. Hjälp oss att hålla hög kvalitet i boendestödet.

