
Invitation til LEVs rådgivningsworkshop i København

Yder bostedet ikke længere ledsagelse til indkøb, ture til festivaller, biografture eller andet? Er din
beskyttede beskæftigelse eller dit samværs- og aktivitetstilbud nedsat fra fem til tre dage om ugen? Eller
har du været til møde med sagsbehandleren og fået at vide, at du nu er i Voksenudredningsmodellen
målgruppe C og afventer, hvad der nu skal ske?

LEV afholder en rådgivningsworkshop for medlemmer af LEV, som har oplevet eller forventer at opleve
nedskæringer på ledsagelse (servicelovens § 85) og/eller dagtilbud (servicelovens § 103 el. § § 104).

Formålet med workshoppen er at hjælpe beboere, pårørende og værger med bedre at kunne varetage
beboernes rettigheder og handlemuligheder efter § 85, § 103 og § 104 i forhold til Københavns kommune.

På workshoppen vil der derfor være rådgivning om, hvad man kan gøre for at få en afgørelse, så man opnår
klageadgang og kan klage over de nedskæringer på ledsagelse eller dagtilbud, som Københavns kommune
har foretaget. Der vil også være rådgivning om, hvad man kan gøre, hvis man allerede har modtaget en
afgørelse fra kommunen. Hvis man endnu ikke har oplevet nogen nedskæringer eller ændringer, kan man
bruge workshoppen til at forberede sig på, hvad man kan gøre, når og hvis der kommer et udspil fra
kommunen, på botilbuddet eller i dagtilbuddet.

Praktiske oplysninger:

Tidspunkt: Rådgivningsworkshop 1 foregår d. 20. august kl. 19 – 21.30. Rådgivningsworkshop 2 finder sted
d. 27. august kl. 19 – 21.30.

Sted: Begge dage foregår rådgivningsworkshoppen i caféen på botilbuddet på Rentemestervej 40, 2400
København.

Tilmeldingsfrist: 16. august. Tilmelding fungerer efter først til mølle. Hvis din ønskede workshop er
overtegnet, vil du få besked.

Tilmelding: Brug vedlagte tilmeldingsblanket.

mailto:lev@lev.dk
https://www.lev.dk/privatlivspolitik


Tilmelding til rådgivningsworkshop i København

Tilmeldingsblanketten sendes til: lev@lev.dk

Rådgivningsworkshop 1 (20. august) el.
Rådgivningsworkshop 2 (27. august)

Navn(e) på deltager(e)

Medlemsnummer i LEV

Mail

Telefon

Navn på beboer, du/I repræsenterer

Interesseområde Sæt kryds
(Mulighed for flere krydser)

Ledsagelse efter § 85

Beskyttet beskæftigelse efter § 103

Samværs- og aktivitetstilbud efter § 104

Ved at udfylde og indsende denne blanket giver du samtykke til, at LEV må opbevare dine oplysninger som
beskrevet i LEVs 'Privatlivspolitik': https://www.lev.dk/privatlivspolitik


