Tilbud og bruttopriser i VASAC Slagelse

VASAC Introforløb

For borgere som endnu ikke har fået bevilliget et §103 tilbud og
som har brug for at prøve forskellige fagområder inden
vedkommende beslutter sig for om han/hun vil søge et dagtilbud
i VASAC Slagelse.
Pris

273,00 kr. pr. dag

Tovholderfunktion

VASAC kan yde støtte til borgere som ikke er indskrevet eller på
anden måde har et tilbud i VASAC. Støtten foregår eksternt og
er individuel og prisen beregnes fra gang til gang.
Pris

Beregnes individuelt

Eksterne konsulentopgaver og oplæg

Når VASAC’s personale bliver booket som oplægsholder eller
underviser af andre kommuner og virksomheder er priserne som
følger:
Konsulent pr. time
566,00 kr. + transport
Undervisning pr. time
851,00 kr. + transport
Oplægsholder 1/2 dag
3.291,00 kr. + transport
Oplægsholder 1/1 dag
6.363,00 kr. + transport

Kontakt vedr. VASAC Slagelses tilbud:
Gitte Ludvigsen
Tlf. 24 90 78 50
gilud@slagelse.dk
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Tilbud og bruttopriser i VASAC Slagelse
Servicelovens §103

Borgeren får førtidspension og får af myndighedsafdelingen i
Handicap & Socialpsykiatri, bevilliget et dagtilbud efter §103.
Pris
264,00 kr. pr. dag
Der afregnes for 365 dage pr. år.

Servicelovens §104

Borgeren får førtidspension og får af myndighedsafdelingen i
Handicap & Socialpsykiatri, bevilliget et dagtilbud efter §104.
Pris lille støtte
317,00 kr. pr. dag
Pris mellem støtte
408,00 kr. pr. dag
Pris stor støtte
600,00 kr. pr. dag
Der afregnes for 365 dage pr. år.

STU kurser

Elever som er i gang med et STU forløb og som et led i deres
uddannelse vælger kurser hos os. Kan være både ugeforløb og
enkelt dage fordelt ud over længere tid. Kursisten får
kompetencebeviser og en beskrivelse af forløbet i ord og billeder.
Pris
533,00 kr. pr. kursusdag
(Bestiller får tilsendt en regning efter forløbet)

STU Medielinjen

Elever som er i gang med et STU forløb og som et led i deres
uddannelse, får lagt undervisningen i Medieshoppen som VFU –
Virksomheds Forlagt Undervisning. Kan vare flere måneder.
Pris
533,00 kr. pr. kursusdag
(Bestiller får tilsendt en regning efter forløbet)

Snusepraktik
”Snuse” praktik
- Dagtilbud

Borgere, elever, primært unge, som er i gang med en
uddannelse eller et afklaringsforløb og som ønsker en viden
indenfor et eller flere fagområder.
fagområdet.
Pris
405,00301,00
kr. pr. dag
kr. pr. dag
(Bestiller
(Skolen eller
får tilsendt
stedet som
en regning
eleven kommer
efter forløbet)
fra får tilsendt en regning)

Snusepraktik - Aktivitets & samværstilbud

For borgere som søger et aktivitets & samværstilbud, men som
vil have mulighed for at prøve vores tilbud af, inden en endelig
beslutning om at søge en mere permanent § 104 bevilling.
Pris
Lille støtte
447 kr. pr. dag
Mellem støtte
562 kr. pr. dag
Stor støtte
832 kr. pr. dag
(Bestiller får tilsendt en regning efter forløbet)

Snusepraktik med uddybende evaluering

For borgere som eks. skal vurderes af rehabiliteringsteamet i
forhold til pensionsafklaring. Der udarbejdes en uddybende
evaluering som gennemgås med bestiller til sidst i forløbet.
Pris
533,00 kr. pr. dag
(Bestiller får tilsendt en regning efter forløbet)

Generelt

Alle henvendelser fra Slagelse borgere som ønsker et dagtilbud,
eller aktivitets & samværstilbud skal komme via
Myndighedsafdelingen i Handicap & Psykiatri.
Hvis en Slagelse borger skal transporteres til – og fra sit
dagtilbud, skal borgeren henvende sig til Myndighedsafdelingen i
Handicap og psykiatri og her søge om kørselsbevilling.
Al information omkring opstart mm. kan findes på :
www.vasac.slagelse.dk

