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Serviceerklæring
Melhus Arbeidssenter

Formål med tjenesten
Tjenesten er et tilbud til mennesker som kan ha
behov for
 å komme seg ut av en isolert tilværelse
hjemme
 aktivisering/adspredelse i hverdagen

Hva vi forventer av deg som bruker av
tjenesten?




Du gjør det du kan klare selv.
Du gir beskjed dersom du ikke kommer,
i så god tid som mulig.
At du arbeider for at alle skal oppleve
seg verdsatt.

Hvem kan få tjenesten
Innbyggere som har muligheter på det
ordinære arbeidsmarkedet eller som kan
nyttiggjøre
seg
NAV
sine
arbeidsmarkedstjenester vil normalt ikke få
tilbud ved arbeidssenteret.
Voksne utviklingshemmede og andre med
varig nedsatt funksjonsevne bosatt i Melhus
kommune kan få tilbud om velferds- og
aktivitetstilbud ved Melhus Arbeidssenter.
Felles for de som får tilbud om tjenesten er at
de har store vansker med å forstå, lære og klare
seg ellers i samfunnet
(jf.
Helsedirektoratets
definisjon
av
utviklingshemming -ICD-10)

Tjenestens innhold
Melhus Arbeidssenter tilbyr aktiviteter,
veiledning og opplæring som bidrar til en aktiv
og meningsfylt tilværelse i fellesskap med
andre. Gjøremålene ved arbeidssentret består
av forskjellig typer produksjon for videresalg,
fysisk aktivitet, sosialt samvær med mer.

Hva du kan forvente av oss?





At vi legger til rette for at du kan
mestre mest mulig selv.
At du får et tilbud som er tilpasset deg
At du får medvirke i utforming av
tjenestetilbudet.
At du får beskjed når vi må endre
avtalte tjenester.

Regelverk
Tilbudet er ikke lovpålagt, men kan være et
viktig element i det å ha en aktiv og meningsfylt
tilværelse i fellesskap med andre (jf Helse- og
omsorgsloven).

Praktiske opplysninger
Søknad skrives av den enkelte, eventuelt av
hjelpeverge eller andre med fullmakt til dette.
Det er ikke utarbeidet særskilt skjema. Innholdet
i et eventuelt tilbud utarbeides i samarbeid med
søker.
Søknaden sendes til:
Melhus kommune
Melhus Arbeidssenter
7224 Melhus
Arbeidssenteret ligger på Søberg og er åpent
hverdager mellom klokken 08.00 og 15.30.
Arbeidslederne har avsatt tid for planlegging av
tjenesten. Eksempler på dette er møter,
planleggingsdager med mer. Informasjon om
dette gis til den enkelte tjenestemottaker
særskilt.
Det er felles ferie i påskeuken, mellomjula og
sommer. Senteret er da stengt.
Ved sykdom, ferie m.m. kan det, på grunn av
mindre bemanning og vanskelig tilgang på
vikarer, bli forandringer i tilbudet. Du vil i så
fall få beskjed om dette så fort det lar seg gjøre.

Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

