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ANSÖKAN OM SERVICE
(Sökandes hemkommun annan än Helsingfors)


Med denna ansökan kan en person, som inte klarar av självständigt boende, ansöka om familjevård, institutionsvård eller boendeservice utanför sin egen hemkommun. Den sökande är i jämlik ställning med kommunens egna invånare som behöver motsvarande tjänster.

Ansökan behandlas inte om den sökande lämnat en motsvarande ansökan i någon annan kommun och ärendet är under behandling där. Den sökande kan dock samtidigt ha anhängigt ett ärende som gäller vårdplats eller boendeservice i sin egen hemkommun.

SÖKANDES BASUPPGIFTER
Namn
     
Personbeteckning
     

Nuvarande hemkommun
     
Adress
     

Telefonnummer
     
E-postadress
     

Namn och kontaktuppgifter på intressebevakare eller den person som sköter den sökandes ärenden (ifall den sökande har en intressebevakare eller han vill utse en person som assisterar honom i behandlingen av ansökan)
     
SERVICEBEHOVET
Ansökan gäller
  institutions- eller boendetjänster för äldre
  boendetjänster för mentalvårdsklienter
  institutions- eller boendetjänster för personer under 65 år
  serviceboende enligt handikappservicelagen
  institutions- och boendetjänster eller familjevård för utvecklingsstörda personer

Klientens uppfattning om behovet av tjänster och faktorer som påverkar behovet
     
SÖKANDES NUVARANDE SERVICE
Vilken service får den sökande nu
     

Den anställda som sköter sökandes ärenden i hemkommunen, namn och kontaktuppgifter
     
DATUM OCH UNDERTECKNING
I samband med behandlingen av ansökan görs i samråd med den sökandes hemkommun en utredning om servicebehovet. För utredningen begärs nödvändiga social- och hälsovårdens patient- och klientuppgifter från den sökandes hemkommun. Detta baserar sig på 20 § 1 moment i lagen om klientens ställning och rättigheter.

Jag ger mitt samtycke till informationsutbyte mellan min nuvarande hemkommun och den kommun som mottagit min ansökan utan hinder av skyldigheten att iaktta sekretess och till den del det är nödvändigt för att behandla min ansökan och fatta beslut i ärendet. 

Jag befullmäktigar ovan nämnda person som sköter mina ärenden/ intressebevakare erhålla uppgifter som gäller den här ansökan och dess behandling.

Jag försäkrar att jag inte har aktuella ansökningar i övriga kommuner än Helsingfors eller min nuvarande kommun.

Datum


     
Underteckning





