
 
Voksne med særlige behov 
 

 
Kvalitetsstandard ; Paraplyen 

 
Lovgivningsgrundlag 

Lov om social service §104. 
Ifølge serviceloven skal kommunen tilbyde aktivitets-og 
samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale 
problemer til opretholdelse eller forbering af personlige 
færdigheder eller af livsvilkårene. 
 

 
Hvad dækker ydelsen? 

Paraplyen er for personer med en erhvervet 
senhjerneskade. Ofte en blodprop i hjernen, 
hjerneblødning eller en traumatisk hjerneskade. 
Aldersgruppen er 18-65 år og borgeren skal være 
tilkendt førtidspension. 
Paraplyen er et aktivitets-og samværstibud og har 
åbent mandag, onsdag og fredag fra 8-13 samt torsdag 
fra kl.10-13 for ungegruppen. 
 

 
Hvad er formålet med ydelsen? 

• At borgeren får mulighed for at være sammen 
med ligestillede. 

• At borgeren opnår øget livskvalitet gennem 
tilbud om samvær og aktiviteter. 

• At borgeren får mulighed for at udvikle og 
opretholde sociale kompetencer og netværk. 

• At have fokus på borgerens resourcer og 
derigennem give borgeren fornyet selvtillid og 
selvværd. 

 
 
Hvilke opgaver indgår i ydelsen? 

Der tages afsæt i en faglig vurdering af borgerens 
resourcer og muligheder for at indgå i et aktivitets-og 
samværstilbud. 
Der tages hensyn til den enkeltes ønsker og behov. 
De aktiviteter der indgår i ydelsen skal give mening for 
den enkelte og have et pædagogisk formål. Det kan 
f.eks være ; 

• Kreative aktiviteter. 

• Socialt samvær med ligestillede. 
• Oplevelser og udflugter. 

 
 
 



 
Hvilke opgaver indgår ikke i 
ydelsen? 

Aktiviteter der ikke har et pædagogisk formål. 
Individuel hjælp til praktiske gøremål eller anden 
opgave, der har en så individuel præg, at der ikke kan 
tages højde for de øvrige i aktivitets og 
samværstilbuddet. 
 

 
Hvem kan modtage ydelsen? 

Borgere der er fyldt 18 år og modtager førtidspension 
pga betydelig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer.  
Borgeren må ikke have et aktivt misbrug af alkohol eller 
narkotiske stoffer. 
 

 
Ydelsens omfang? 

Der er mulighed for individuelle samtaler, men det vil 
altid være fællesskabet, der sættes i højsædet i 
Paraplyen. 
Det er det samme personale, der er i Paraplyen som 
også yder bostøtten til denne brugergruppe, hermed er 
der mulighed for at give en helhedsorienteret indsats 
og der kan følges op på tingene dagligt / ugentligt.  
 

 
Hvem leverer ydelsen? 

Pædagogisk personale, der har kompetence og 
specialviden indenfor senhjerneskadede. 
 

 
Kompetencekrav til udføreren? 

Der er i de seneste år kommet stor fokus på 
senhjerneskadeområdet og der er til stadighed nyt 
viden og nye muligheder i arbejdet med denne 
borgergruppe, hvorfor det er vigtigt, at medarbejderne 
har kompetencen til arbejdet 

 
Hvad koster ydelsen borgeren? 

Der er egen betaling på f.eks kaffe, materialer, 
udflugter og lignende. 
 

 
Hvordan følges der op på 
ydelsen? 

Der udarbejdes individuelle handleplaner, der revideres 
hvert andet år eller efter behov. 
Der er ofte samarbejde med hjemmeplejen, der ofte 
yder disse borgere hjælp i hjemmet til personlig pleje 
etc. 
 

 
E der særlige forhold at tage 
hensyn til? 

Medarbejderne har tavshedspligt. 

 


