Þjónustusvæði Suðurlands um málefni fatlaðs fólks

Umsókn um sértækt húsnæði
Sækja má um þegar umsækjandi hefur náð 16 ára aldri
en umsókn telst ekki gild fyrr en við 18 ára aldur.
Samkvæmt 3. gr. verklagsreglna þjónustusvæðisins um afgreiðslu umsókna um húsnæði og þjónustu
við fatlað fólk á heimilum sínum, er skilyrði fyrir því að fá húsnæðiskost með sólarhringsaðstoð að
fyrir liggi staðfesting á þjónustuþörf samkvæmt reglum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Það er að
umsækjandi sé metinn skv. mati á stuðningsþörf (SIS –mat) í stuðningsþörf flokk 5 eða ofar.

Nafn:
Lögheimili:

Kennitala:
Netfang:

Sveitarfélag:

Póstnr.:

Aðsetur:

Sími:

Aðstandandi/pers.talsm:

Sími:

Ef annar en umsækjandi fyllir út umsókn :
Nafn:_________________________________________________Tengs:________________________

Netfang:

Sími:_____________________

Fötlun umsækjanda og áhrif hennar á færni við daglegar athafnir
Liggur fyrir greining um fötlun? Já ( ) Nei ( )
Þjónustuþörf samkvæmt mati á stuðningsþörf (SIS- mati) :
Óskað er eftir mati á stuðningsþörf Já ( )
Upplýsingar liggja fyrir hjá viðkomandi félagsþjónustu Já ( ) Nei ( )
Ef svarið er nei þarf að fylla þetta út:
Um hvaða fötlun er að ræða og hver eru áhrif hennar á daglegar athafnir.

Sótt er um:
Íbúð með sólarhringsþjónustu á Selfossi
Íbúð með sólarhringsþjónustu í Hveragerði
Íbúð með sólarhringsþjónustu í Þorlákshöfn

Bls. 1 af 2
Velferðarþjónusta Árnesþings, félagsþjónusta Sveitarfélagsins Árborgar
og félagsþjónusta Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu

Þjónustusvæði Suðurlands um málefni fatlaðs fólks

Herbergi m/baði, sameiginlegri stofu, eldhúsi og þvottahúsi.
Um er að ræða raðhús að Birkihólum 16, 18 og 20 á Selfossi. Tveir
einstaklingar leigja saman. (Ekki er um sólarhringsþjónustu að ræða)
Annað:

Hvenær er áætluð þörf á búsetu / þjónustu (mánuður og ár) ?

Núverandi stoðþjónusta - Merkja við það sem við á:
[ ] Félagsleg liðveisla- margir tímar í mánuði:
[ ] Félagsleg heimaþjónusta –tilgreinið hve oft í mánuði:
[ ] Heimsendur matur – tilgreinið hve oft:
[ ] Ferðaþjónusta fatlaðra – í hvað :
[ ] Heimahjúkrun –tilgreinið hve oft:
Annað:

Núverandi heimilisaðstæður:

Annað sem umsækjandi vill taka fram:

Nöfn sérfræðinga/fagaðila sem veitt geta frekari upplýsingar:

Með undirskrift minni veiti ég heimild til að leitað sé upplýsinga hjá þeim sérfræðingum sem
tilgreindir eru á umsókninni. Í framhaldi af móttöku umsóknar verður umsækjandi boðaður í viðtal og
eftir atvikum aðstandanda/persónulegum talsmanni til að afla frekari upplýsinga og meta
þjónustuþörf viðkomandi.

Staður, dagsetning

Undirskrift umsækjanda
Bls. 2 af 2
Velferðarþjónusta Árnesþings, félagsþjónusta Sveitarfélagsins Árborgar
og félagsþjónusta Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu

