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HAKEMUS / HENKILÖKOHTAINEN APU

Hakemus
vastaanotettu _________________________________

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus Ammatti

Osoite Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelin kotiin Puhelin toimeen

Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Kotikunta väestölain mukaan

2. KUVAUS VAMMAN AIHEUTTAMASTA HAITASTA
Mikä vamma tai sairaus sinulla on?

Mitä haittaa vamma tai sairaus haittaa sinulle  jokapäiväisissä toiminnoissa?

3. KUINKA PALJON TARVITSET APUA SEURAAVIIN ASIOIHIN
Tarvitsen apua

Päivittäiset toimet kodissasi vähän paljon en lainkaan

· Ruuan laitto
· Ruokailu
· Pukeutuminen
· Hygieniasta huolehtiminen
· Liikkuminen
· Siivous
· Vaatehuolto

Lisätietoja avun tarpeesta



Tarvitsen apua
Päivittäiset toimet kotisi ulkopuolella vähän paljon en lainkaan

· Liikkumisessa
· Asioimisessa
· Asioinnissa esim. ruokakaupassa, vaatekaupassa,

virastossa, kirjastossa
· Hoitaessasi muita päivittäisiä asioita kotisi

ulkopuolella

Lisätietoja avun tarpeesta

Tarvitsen apua
Harrastukset vähän paljon en lainkaan

· Ne harrastukset, joita sinulla jo on
· Niitä harrastuksia, joita haluaisit aloittaa

Lisätietoja avun tarpeesta

Tarvitsen apua
Yhteiskunnallinen osallistuminen vähän paljon en lainkaan

· Tilaisuuksissa, tapahtumissa, konserteissa tai
urheilutapahtumissa käyminen

Lisätietoja avun tarpeesta

Tarvitsen apua
Sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen vähän paljon en lainkaan

· Ystävien tai sukulaisten tapaaminen kodin
ulkopuolella

Lisätietoja avun tarpeesta



Tarvitsen apua
Opiskeluun tai työhön vähän paljon en lainkaan

· Opiskelua, josta saa tutkinnon tai ammatin
· Opiskelua, joka vahvistaa ammattitaitoa tai auttaa

saamaan työtä
· Työ, jossa olet työsuhteessa tai oma yritys

Lisätietoja avun tarpeesta

4. HAETTAVAT PALVELUT
Kirjoita tähän erittely haettavasta palvelusta sekä tuntimäärät 1) kodissa tarvittavaan apuun ja 2) kodin
ulkopuolisiin toimintoihin

5. MUU APU TAI HOITO
Saatko muuta apua tai hoitoa, keneltä?

Saatko kotihoidon palveluja?

  kyllä   ei

Jos saat, niin kuinka usein?



6. SUOSTUMUS JA ALLEKIRJOITUS
Hakemustani käsittelevä työntekijä saa pyytää muilta viranomaisilta sellaisia minua koskevia lisätietoja,
jotka ovat hakemukseni käsittelyssä tarpeellisia.

  suostun   en suostu

Paikka ja päivämäärä Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys

LISÄTIETOJA ANTAA VAMMAISPALVELUN SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
Pirkkala puh. 03 565 24923
Vesilahti puh. 050 521 5208

Pirkkalan kunnan hyvinvointilautakunta tallentaa henkilötietojanne vammaispalvelujen asiakasrekisteriin.
Tietosuojaseloste on saatavissa kunnan kotisivuilta. Yhteystietoni lähettäessäni hyväksyn, että ne tallennetaan
kunnan järjestelmiin ja että niitä käytetään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. Lisätietoa löydät sivulta:
www.pirkkala.fi > Asioi kanssamme > Tietosuoja > Tietosuojaselosteet.

Teillä on oikeus tarkistaa itseänne koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisten tai tarpeettoman tiedon korjaamista
(laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 13 §, EU:n yleinen tietosuoja-asetus 16. artikla). Lisätietoa
löydät sivulta: www.pirkkala.fi > Asioi kanssamme > Tietosuoja > Asiakkaiden oikeudet.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto C.


