Ansøgningsskema: Fravigelse fra godkendelsesgrundlag
(Plejefamilie- og tilbudsområdet)
1. Stamoplysninger

1.1 Tilbuddets / plejefamiliens navn

1.2 Juridisk grundlag i henhold til nuværende godkendelse: (sæt kryds)

Plejefamilier (§ 66 a, nr. 1, 2. og 3)
Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)
Døgninstitutioner for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)
Aktivitets- og samværstilbud (§§ 103 og 104)
Midlertidige botilbud til voksne (§ 107)
Længerevarende botilbud til voksne (§ 108)
Krisecenter for kvinder (§ 109)
Forsorgshjem mv. (§ 110)
Stofmisbrugsbehandling (§ 101)
Tilbud i form af hjælp og støtte (§§ 83-87, 97, 98 og 102)
Botilbudslignende boformer, hvor den primære ydelse leveres efter § 85 (§ 4, stk. 1, nr. 3)
Alkoholbehandling (§ 141)
1.3 Tilbuddets/plejefamiliens adresse:
(Tilbud med flere afdelinger skal angive hovedadressen. Tilbud, som er en del af en koncern, skal angive
koncernens hovedadresse)

1.4 Tilbuddets CVR-nummer

1.5 Navn på kontaktperson

1.6 Kontaktoplysninger
E-mail, adresse + telefon:
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Dette ansøgningsskema har til formål at oplyse om grundlaget for den fravigelse fra godkendelsen, som
tilbuddet/plejefamilien anmoder om Socialtilsyn Syds godkendelse af. Socialtilsyn Syd vurderer, om der er behov
for supplerende oplysninger for at kunne behandle anmodningen og træffer herefter afgørelse om, hvorvidt
anmodningen kan imødekommes. Dette skema skal udfyldes og sendes til Socialtilsyn Syd.
Ansøgningsskemaet sendes til:
Socialtilsyn Syd
via sikker digital postkasse (virk.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd eller direkte til
tilsynskonsulenten, hvis der er truffet aftale herom.
Hvis tilbuddet er fritaget fra digital post, kan skemaet sendes til:
Socialtilsyn Syd
Faaborg-Midtfyn Kommune
Lindevej 5A

2. Den fravigelse fra godkendelsen, der anmodes om

2.1 Der anmodes om fravigelse i forhold til (sæt kryds):
Juridisk grundlag
Antal pladser
Målgruppe
Fysiske rammer
Øvrige

2.2

09.09.2016

Side 2 af 6

2.3 Hvad anmodes der om fravigelse fra
(F.eks. pladsantal eller godkendt målgruppe)

2.4 Fravigelsens tidsmæssige udstrækning
(angiv dato fra og til)
2.5 Hvordan vil I sikre kvaliteten for både aktuelt anbragte borgere og den/de borgere, I anmoder
om fravigelse til at modtage. Beskriv konkret, hvordan I vil imødekomme borgernes behov?


Uddannelse og beskæftigelse:



Selvstændigheder og relationer:



Målgruppe, metoder og resultater:
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For tilbud: Organisation og ledelse
For plejefamilier: Familiestruktur og familiedynamik:



Personaleressourcer og kompetencer:
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Økonomi:



Fysiske rammer:



Særlige forhold
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Beskriv, hvorfor fravigelsen er nødvendig i forhold til at håndtere COVID-19 smitte og sikring af borgernes behov
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