BOENDESTÖD
Psykosociala stödteamet
för psykiskt funktionsnedsatta

Vad innebär stödet?
Vi ger ett socialt och pedagogiskt stöd i ditt hem och din närmiljö.
Stödet bygger på delaktighet och utformas speciellt för varje person. Vi
ska tillsammans förebygga och minska följderna av din funktionsnedsättning så att det stärker din förmåga att leva ett självständigt liv.

Motivations- och aktiveringshjälp
Du får hjälp och stöd att engagera dig och vara delaktig och för att ta
ansvar för din situation.

Pedagogiskt stöd
Du får stöd att strukturera vardagen och att hitta rutiner. Stöd och
handledning att planera och genomföra vardagliga sysslor samt hjälp
vid kontakt med olika myndigheter.

Psykosocialt stöd
Du får möjlighet till samtal och samvaro samt att få ventilera tankar och
funderingar. Hjälp att hitta mening och motivation i vardagen.

Deltagande i samhällslivet
Du får stöd att bryta isolering, att delta i kultur- och fritidsaktiviteter.

Socialt nätverk
Du får stöd att samspela socialt och att kommunicera med andra
människor. Hjälp med initiativ att utvidga och behålla det sociala nätverket och stöd i kontakten med vänner och anhöriga.

Genomförandeplan
En plan som beskriver hur en beslutad insats ska genomföras. Denna
plan görs tillsammans med dig och eventuell företrädare.

Dokumentation
Enligt lag är vi skyldiga att dokumentera. Vi dokumenterar den överenskomna arbetsplanen samt viktigare händelser.

Tystnadsplikt
All personal har tystnadsplikt vilket innebär att personalen inte får föra
vidare information om dig och dina personliga förhållanden till andra
utan ditt medgivande.

Hur söker man?
Ansökan om stöd görs av sökande själv, antingen en skriftlig ansökan
eller genom att ringa till socialsekreterare. Boendestödet är avgiftsfritt.
Socialsekreterare: 070-572 74 92, 070-570 74 30, 070-301 27 24

Ansökan till psykosociala stödteamet
Personnummer: ____________________
Namn: __________________________________________
Gata:
__________________________________________
Postnr: ______ Ort: _______________
Telefon: __________________________
Beskriv kort varför du behöver denna insats:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Namnteckning: ____________________________________________

Denna ansökan skickas till: Piteå kommun
			Stöd och omsorg
			Storgatan 16
			941 31 Piteå

BOENDESTÖDJARE
Susanne Utterström 070-328 25 17
Monica Jonsson 070-328 25 18
Ola Oscarsson 070-328 25 19
Elisabeth Magnusson 070-328 25 20
Lars Enström 070-510 95 05

susanne.utterstrom@pitea.se
monica.jonsson@pitea.se
ola.oscarsson@pitea.se
elisabeth.magnusson@pitea.se
lars.enstrom@pitea.se

Psykosociala stödteamet
Storgatan 16
941 31 Piteå

Stöd och omsorg
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se
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