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Regning på taksten, vil blive fremsendt til betalingskommunen 

Beboeren kan være i beskæftigelse efter SEL § 103 i en af vores værksteder og modtager arbejdsdusør for 

præsterede timer. Arbejdsdusørsats 2018 er 20 kr., hvoraf der betales skat og AM-bidrag. 

Såfremt der er lavet en handleplan jf. servicelovens § 141 med ovennævnte beboer, bedes kopi tilsendes 

Dalhoffsminde. 

Sagsakter der kunne have betydning for beboerens bostøtte forløb, bedes ligeledes medsendes. 

Der forudsættes en aftale om indsatsen mellem, borger, betalende myndighed og Dalhoffsminde. 

 

§ 110 Bostøtte 

Formålet med tilbuddet er, at skabe en helhedsorienteret og koordineret indsats til hjemløse borgere 

med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale vanskeligheder, og som samtidig med en 

boligløsning har behov for social støtte. Tilbuddet er med til at skabe en glidende overgang tilbage 

til en selvstændig tilværelse i egen bolig. Der er i tilbuddet fokus på, at understøtte borgerens 

selvstændighed i den kritiske overgangsfase, hvor borgeren flytter i egen bolig. Støtten tager 

udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af behovet for støtte. Støtten er afhængig af fremmøde i   

beskæftigelsen på Dalhoffsminde som en del af indsatsen. 

 

Støtte kan eks. indeholde: 

- Rådgivning og vejledning om økonomiske og sociale forhold, behandlingstilbud og kontakt 

til kommune og andre samarbejdspartnere 

- Personlig hjælp og socialpædagogisk støtte i forhold til at få etableret en dagligdag, 

- Samtaler i borgerens hjem samt i boformen, 

- Mulighed for kontakt hele døgnet, året rundt, 

- Mulighed for støtte til anden beskæftigelse eller uddannelse. 
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Den enkelte tovholder samt værkstedsassistent som borgeren har været tilknyttet under sit ophold 

kan følge med i efterfølgende støtte, hvilket er med til at understøtte sammenhængen og 

kontinuiteten for borgeren. 

 

Tovholderne yder en individuel tilrettelagt støtte som består af social og praktisk bostøtte i 

hverdagen og støtte til at sikre en sammenhængende indsats gennem det, at etablere og fastholde 

kontakt til offentlige myndigheder, behandlingstilbud, jobcenter m.m.  

 

Omdrejningspunktet for støtten er hjælp til at få struktur og overblik i økonomien, struktur i 

hverdagen, støtte og vejledning til praktiske gøremål, samt støtte til beskæftigelse og uddannelse. 

 

Opgaven er at være med til at kvalificere borgeren og støtte borgeren i at styrke sin situation og tro 

på en række områder. Særligt at have fokus på borgerens ressourcer og sætte borgerens ønsker, men 

også realitiske muligheder i spil.  

 

Hvis der i § 110 tilbuddet opstår problemstillinger enten i form af massivt misbrug eller lignende, 

som forårsager at borgeren kortere eller længere tid ikke vil kunne ophold sig i boligen vil en 

mulighed være at borgeren bliver stabiliseret ved en midlertidig tilbageflytning til forsorgshjemmet. 

 

Evaluering af tilbuddet mellem borger, Dalhoffsminde og betalingskommune løbende efter aftale.  

 

Der kan være forskellige årsager til at tilbuddet bringes til ophør, f.eks. når de aftalte 

støtteforanstaltninger med kommunen er på plads og fungere, at Dalhoffsminde vurderer at der ikke 

er mere at samarbejde om, at borgeren ikke længere ønsker at samarbejde eller borgeren ikke holder 

de indgået aftaler. 

 
 

Kontrakt indgået mellem. 
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Navn:                       Navn: 
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