
 

Ansökan om stödtjänster för äldre

Stödtjänster i enlighet med socialvårdslagen

Med denna ansökan ansöker man om stödtjänster i enlighet med § 19 i socialvårdslagen. Med stödtjänster avses tjänster som stöder en persons 
boende hemma och att personen klarar av de funktioner som hör till det dagliga livet samt tjänster med hjälp av vilka personen kan få ett innehåll 
som ger välbefinnande i livet.

Sökandens uppgifter

Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Hemadress postnummer och postanstalt

E-post Telefon

Boende  ensam  med någon annan

Önskemål om sättet på vilket man tar kontakt  samtal  textmeddelande  e-post

Nära anhörig eller kontaktperson
Efternamn och alla förnamn

Telefon

E-post

Önskemål om sättet på vilket man tar kontakt   samtal  textmeddelande  e-post

Klient i stöd för närståendevård    ja   nej 

Stödtjänst som jag ansöker om  

 Måltidsservice   Tjänsten uträttande av ärenden   Rehabiliterande dagverksamhet

 Badservice  Trygghetsservice  Klädvårdsservice

 Städservice
Det finns en förutsättning för att få servicen att man har bruttoinkomster högst till ett belopp av 1300 € (hushåll med en person)
bruttoinkomster högst till ett belopp av 1900 € (hushåll med två personer)

___________________  ______  /  _______  ________  
Plats och datum

Man får mera information om tjänsterna per e-post: 
ikaantyneidenneuvonta@varha.fi 

telefon vardagar kl. 9-15, på finska 02 262 6164/vardagar på svenska kl. 9-12 02 262 6174

Blanketten returneras
ikaantyneidenneuvonta@varha.fi

Per post: 
Servicehandledning i tjänster för äldre

Egentliga Finlands välfärdsområde
PB 52, 20521 Åbo

Ansökan mottagen, datum  ______/ ______   _________
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