Ansökan om service för personer med funktionsnedsättning
Töm fälten
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Skriv ut blanketten

Anlänt ___ / ___ 20___
Sökandens Efternamn och förnamn
personuppgifter
Adress

Personbeteckning

Telefon

Postnummer och postadress
E-postadress
Kontaktuppgifter till nära anhörig/vårdnadshavare
Kontaktuppgifter till intressebevakaren
Civilstånd
Ogift

Gift/Sambo/Registrerat partnerskap

Frånskild

Änka/änkling

Personer som bor i samma hushåll
Jag bor ensam
Diagnoser
och
funktionsförmåga

Jag bor tillsammans med

Handikapp eller sjukdom

Funktionsförmågan

Ansökan
gäller
följande
service
och stöd

Personlig assistans (Tilläggsutredning på sidan 2)
Dagverksamhet ______ dagar i veckan
Ändringsarbete i bostaden
Hjälpmedel och apparater som hör till bostaden
Hjälpmedel, maskiner och apparater för det dagliga livet
Anpassningsträning
Undervisning i stödtecken (i grupp/för familjen)
Korttidsvård
Boendeträning
Annan service eller stöd, vad?
_______________________________________________
Färdtjänst
Besöksadress
Kyrkvägen 2
64200 Närpes

Postadress
Kyrkvägen 2
64200 Närpes

Telefon
06 22 49 111
(Växel)

E-post
förnamn.efternamn@narpes.fi
www.narpes.fi
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Personlig
assistans
(Tilläggsutredning)

Fyll i den här delen endast om Ni ansöker om personlig assistans.
För vilket ändamål ansöker Ni om personlig assistans?
För de dagliga sysslorna i hemmet
För de dagliga sysslorna utanför hemmet
Fritidsaktiviteter
(Samhällelig verksamhet, hobbyer, sociala kontakter)
Arbete/studier (skriv namnet på arbets- eller studieplatsen)
Beskriv med egna ord behovet av personlig assistans och de sysslor, för vilka Ni behöver
hjälp av en annan person (t. ex. dagliga personliga sysslor, ärenden, fritid)

Hur många timmar personlig assistans ansöker ni om per vecka eller per månad?
______ timmar / vecka

ELLER

______ timmar / månad

Jag ansöker om stöd för uppgifter i anslutning till löneutbetalningen till den personliga assistenten.

Övriga
Jag har beviljats följande förmåner eller ersättningar
förmåner
Stöd för närståendevård
och ersättFPA:s handikappbidrag/vårdbidrag för pensionstagare
ningar
Lägsta nivån
Förhöjd nivå
Högsta nivån
Jag får/har sökt ersättning från försäkringsbolaget på grund av min skada eller sjukdom
Trafikförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Annan, vad?
Försäkringsbolagets namn
Skadenummer
Sökandens
samtycke
och underskrift

Jag samtycker till att uppgifter som är nödvändiga inbegärs av andra myndigheter
(Hänvisning: Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) 14–20 §).
Vid behov får beslutet skickas till serviceproducenten.
Jag är medveten om att mina uppgifter registreras i klientdatasystemet vid Närpes
stads vård och omsorgssektor.
___ / ___ 20___
Underskrift

Bilagor till
ansökan

Namnförtydligande

Läkarintyg av läkare inom den offentliga hälsovården
(Behövs första gången man ansöker om handikappservice ELLER om hinder som
skadan/sjukdomen orsakar har förändrats väsentligt)
Annat utlåtande av sakkunnig
Uppskattning av kostnaderna

