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Ansökan har anlänt:

Rätten till färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp gäller personer som på grund av gravt handikapp har
särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita de offentliga
kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter. Ni bör bifoga ett läkarutlåtande ifall detta är er första ansökan.

1 SÖKANDES UPPGIFTER
Släktnamn och förnamn Personbeteckning

Gatuadress

Postnummer och -anstalt Yrke

Telefon (hem, arbete, mobiltelefon) E-postadress

Hemort enligt
befolkningsdatalagen:

Modersmål

finska svenska teckenspråk

annat, vilket?

Familjeförhållande
Ogift Samboende Gift Registrerat

Boskillnad/bor skilt Frånskild Änka/änkling parförhållande

Andra som bor i samma hushåll

Har ni särskilda svårigheter att kommunicera eller producera tal? Kan ni t.ex. berätta för föraren eller den som tar emot
beställningen av färdtjänst vart ni är på väg?

Normalt Otydligt tal Jag tecknar

Något annat hjälpmedel för kommunikation, vad?

Jag ansöker om färdtjänst för följande resor

Arbetsresor (fyll i punkt 4)

Studieresor (fyll i punkt 5)

Resor för att uträtta ärenden och fritidsresor

2 UPPGIFTER OM HANDIKAPPET OCH SJUKDOMEN
Handikapp och/eller sjukdom

Er egen åsikt om behovet av färdtjänst
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Använder ni hjälpmedel då ni rör på er?

Ja Nej

Hjälpmedel som ni regelbundet använder då ni rör er utanför hemmet
Rullstol Rollator/gåstol Kryckor

Käpp/käppar Eldriven rullstol/elmoped Syreberikare/andningsapparat

Annat, vad?

Hur många meter kan ni gå utomhus utan svårighet?

Sommartid _______ meter. Vintertid _______ meter.
Har ni någon allergi som bör beaktas i färdtjänsten?

Djurallergi Parfymallergi Damm-/pollenallergi

Någon annan, vilken?

Får ni andnöd då det är kallt?

Ja Nej

Om ni av någon orsak måste vänta på transport inomhus eller ute, behöver ni absolut få sitta eller andra arrangemang?

Jag behöver en lämplig sittplats Måste i detta fall avhämtas inomhus

För väntetid under 10 minuter behövs inga specialarrangemang

Jag behöver andra arrangemang, hurdana?

Synskadade fyller i:
Gör synskadan att ni saknar ledsyn i obekant omgivning?

Ja Nej

Har ni fått mobilityträning på grund av er synskada?
Ja Nej

3 FRÅGOR SOM GÄLLER LEVNADSFÖRHÅLLANDEN OCH RÖRLIGHET
Bor ni ensam?

Ja Nej

Behöver ni hjälp hemma med de dagliga funktionerna?
Ja Nej

Vem hjälper?

Behöver ni hjälp i butiken, banken eller med att sköta andra ärenden utanför hemmet?
Ja Nej

Vem hjälper?

Hur rör ni er inne i bostaden?

Bostadsform

Egnahemshus Radhus Höghus, vilken våning? _______

Finns det hiss i huset? Ja Nej
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Hur klarar ni er i trappor?

Hur rör ni er utomhus?

Vilket trafikmedel använder ni för närvarande då ni uträttar ärenden och under fritidsresor?
Kollektivtrafikmedel (buss, tåg o.dyl.) Taxi Invataxi

Egen bil Släktings/bekants bil

Hur ofta använder ni kollektivtrafik?
_______ gånger i veckan. _______ gånger i månaden. _______ gånger i året.

Jag kan inte använda kollektivtrafik, varför inte?

Vad har ni för särskilda behov gällande bilens storlek eller utrustning som beror på ert handikapp/era rörelse-svårigheter?

Behöver ni hjälp t.ex. för att stiga i eller ur bilen?
Nej Ja, hurdan hjälp?

Har ni ledsagare?
Aldrig Alltid

Ibland, när? ___________________________________________________________________

Vem är i allmänhet er ledsagare?

Kan ni använda kollektivtrafik om ni har en ledsagare?
Ja

Ja ibland, i hurdana situationer? ______________________________________________________
Aldrig, varför inte?

Behöver ni hjälp av taxichauffören eller någon annan vid avfärden eller resmålet?
Nej Ja, alltid

Ja ibland, hurdan hjälp?

Är det något i ert hälsotillstånd som gör att ni inte kan färdas tillsammans med en annan person?
Nej Ja, vad?

Finns det bil i familjen/hushållet?
Ja Nej

Har ni fått återbäring på bilskatten/bidrag med stöd av
handikappservicelagen?

Ja Nej
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Ifall det finns bil i familjen/hushållet; kan bilen användas till sökandes resor?

Ja Nej

4 FÖRVÄRVSARBETE/ARBETSRESOR

Självständig yrkesutövare I annans tjänst

Arbetsgivare: ____________________________________________________________________

Arbetsplatsens adress: ______________________________________________________________

Arbetsdagar i månaden: _______ Arbetstid per dag: _______

Rutt: ___________________________________________________________________________

Får ni bidrag för arbetsresorna från annat håll, var?

5 STUDIER
Läroanstaltens namn

Läroanstaltens adress

Datum då studierna inleds Datum då studierna avslutas

Studiedagar i månaden

Får ni bidrag för studieresorna från annat håll, var?

6 TILLÄGGSUPPGIFTER

7 SAMTYCKE
Min ansökan bedöms i en multiprofessionell arbetsgrupp med tjänsteinnehavare från social- och hälsovården.
Anställda som behandlar min ansökan kan av andra myndigheter begära sådana tilläggsuppgifter om mig, som är nödvändiga för
behandlingen av ansökan.

Jag samtycker Jag samtycker inte

8 UNDERSKRIFT
Datum Den sökandes underskrift och namnförtydligande
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9 PERSON SOM BISTÅTT VID IFYLLANDE AV ANSÖKAN
Namn

Tjänsteställning eller släktskap Telefon

10 BILAGOR

Läkarintyg, där behovet av färdtjänst framgår

Arbetsgivares intyg över anställningsförhållande och dess fortgång, om ni ansöker om färdtjänst för arbetsresor

Läroanstaltens intyg, om ni ansöker om färdtjänst för studieresor

Annan bilaga, vilken?

Blanketten returneras till:

Sjundeå kommun
Grundtrygghetsavdelningen/Färdtjänst
Parkstigen 1
02580 Sjundeå

Blanketten kan även lämnas till kommunhusets kansli.


