Samarbejdsaftale:
Kontrakt mellem Parkteamet og ansøgende kommune om beskyttet beskæftigelse
Person- og kontaktoplysninger
Borgerens cpr.nr.
Borgerens navn
Adresse
Postnummer / by
Telefon nr.
Navn, adresse og tlf.nr. på nærmeste
pårørende
Navn, adresse og tlf.nr. på værge
Betalingskommune

EAN-nr.:

Handlekommune
Kommunal sagsbehandler
(kontaktoplysninger)

Oplysninger om fremmøde, årlig status og eventuelt indsatsplan sendes til borgerens sagsbehandler

Indhold i ydelsen
Lovgrundlag
Servicelovens §103 Beskyttet beskæftigelse for sindslidende

Antal hele dage i tilbuddet pr. uge
1 dag

Takst per dag
Tilbuddets formål og indhold

2 dage

3 dage

4 dage

5 dage

337 kr
Aftalen bør bl.a. berøre følgende forhold:
• Hvad er det overordnede formål med
tilbuddet, f.eks. forebyggende, udviklingsorienteret eller trivselsorienteret?
• Hvad skal der ydes støtte til i hverdagen?
• Hvilke konkrete aktiviteter skal pågældende arbejde med?
• Ønsker fra borgeren?

Målsætning med ansættelsen
Den rehabiliterende indsats centreres omkring
borgerens evne til at kunne:

•
•
•

Udføre arbejdsopgaver selvstændigt
At indgå aktivt i et socialt arbejdsfællesskab
At komme sig personligt eller socialt

Særlige opmærksomhedspunkter eller
skånebehov
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Opfølgning
Praktikperiode i op til 4 uger

Ja

Nej

Angiv periode:
Der er aftalt følgende dato for første
opfølgningsmøde.
Herefter afholdes statusmøder 1 gang
årlig (afhænger af ansættelsesdato)
Ønskes indsatsplan fremsendt?

Ja

Nej

Parkteamet udarbejder en indsatsplan for hver enkelt borger. Ønskes indsatsplanen fremsendt til kommunen, sender Udviklingsleder den automatisk, hver gang den fornys.
Parkteamet sender kommunen en status én gang årligt. Den årlige status består af en kort resumering af indsatsplanen i standardiseret form. Status indeholder desuden en vurdering af eventuelt behov for ændringer i tilbuddet.

Pris og afregning
Tilbuddet gives fra følgende dato,
hvis ledig plads forefindes

Borger optages på venteliste

Pris for tilbud
Eventuelle ekstra ydelser
(fx spisning på Parkvænget 37 kr per måltid)

Pris for eventuelle ekstra ydelser
Kontrakten er gældende indtil den opsiges af én af parterne. Ved opsigelse faktureres kommunen for løbende måned plus 30 dage.
Opsigelsesperioden bortfalder, hvis pladsen genbesættes. Ved praktikperiode, der ikke resulterer i et ordinært tilbud, faktureres der
kun for den periode, brugeren har benyttet tilbuddet.

Husk at vedlægge relevante oplysninger – fx nyeste VUM, Indsatsplan eller Bestilling eller konklusion fra
seneste udskrivningskonference – ved fremsendelse af kontrakt til gitte.jensen4@glostrup.dk
Underskrivende kommune giver med denne kontrakt tilsagn om at afholde de ovenfor aftalte udgifter til
ovenstående borgers ophold på Parkteamet.

For kommunen

For Parkteamet
Udviklingsleder Gitte Jensen

__________________________
Underskrift

__________________________
Underskrift
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