Omsorgsförvaltningen

Kontaktperson
– en medmänniska i vardagen

Känner du dig ensam?
Skulle du vilja få en kontaktperson?
En kontaktperson är främst en medmänniska, någon
att tala med och hitta på något trevligt med. Det är
någon som lyssnar, uppmuntrar och stöttar. Ni träffas
ungefär en gång i veckan och bestämmer tillsammans
vad ni gör.

Ansök om att få en kontaktperson

Vänd dig till en biståndshandläggare för att ansöka
om att få en kontaktperson. Ring till medborgarcenter
på telefon 044-13 50 00 så får du hjälp att bli kopplad
till rätt handläggare.
Anhöriga kan hjälpa till med din ansökan, men det
är du själv som ska ansöka. Det kostar inget att få
en kontaktperson.

Vill du bli kontaktperson?
Många som åtar sig ett kontaktpersonsuppdrag beskriver
att det berikat deras liv då de fått göra stor skillnad för
någon annan. Viktiga egenskaper för en kontaktperson är
intresse och respekt för människor samt en vilja att finnas
till och göra skillnad för en annan person.
Du och den du ska vara kontaktperson till träffas tillsammans med en äldrepedagog första gången.

Om både kunden och du vill fortsätta att träffas, skrivs ett
avtal. Du får då en viss ersättning för ditt uppdrag.
Att vara kontaktperson är ett frivilliguppdrag åt Kristianstads kommun och ingen anställning. Alla kontaktpersoner bjuds regelbundet in till gemensamma träffar och har
tillgång till stöd av äldrepedagog.

Ansök om att bli en kontaktperson

Använd e-tjänsten på www.kristianstad.se/kontaktperson.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta äldrepedagog Eva Ståhl på telefon 044-13 68 68 eller per e-post
till eva.stahl@kristianstad.se.

Det finns fler sätt att engagera sig

Läs mer på www.kristianstad.se eller ring medborgarcenter
på telefon 044-13 50 00.
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