Med denna blankett kan en person med intellektuella
funktionshinder ansöka en frivillig vän.
Ansökarens kontaktuppgifter:
Namn:

Födelsetid:

/

.

Gatuadress:
Postnummer och ort:
Hemkommun:
Ditt telefonnummer:
Annat telefonnummer:
Numret är till:

mamma

boendeenheten

pappa

någon annan, vem?

E-postadress som vi kan kontakta:

Hur bor du:

Hemma med mina föräldrar
Självständigt i egen lägenhet
I boendeenhet / på vårdhem
enheten har inte nattjour

enheten har nattjour

Någon annanstans, var?
Hur tillbringar du vardagen?
på skolan

arbete med stöd

verksamhetsenhet

arbete med lön

dagcenter

hemma

arbetscenter

någon annanstans, var?

utlokaliserat arbete

Behöver du hjälpmedel för att kunna ta dig fram? Vilket eller vilka hjälpmedel?

Får du använda färdtjänst?

Ja

Nej

Kan du använda färdtjänst med en vän?

Ja

Nej

Hur kommunicerar du?

Behöver du hjälpmedel för att kunna kommunicera? Vilka då?

Har du någon hobby eller fritidssysselsättning? Vad brukar du göra under fritiden?

Vad är du intresserad av att göra?

Med vem brukar du tillbringa tid eller göra saker med på fritiden?

Hurdan önskar du att din vän ska vara? (t.ex. ålder, kön)

Vad vill du göra tillsammans med din vän?

Hur ofta vill du träffa din vän?

Var vill du träffa din vän?

Har du blivit diagnostiserad med utvecklingsstörning, försening i
utvecklingen eller autism?
Har du ett Vänskapskort?

Ja

Nej

Ja

Nej

Är du medveten om möjligheterna som Vänskapskortet medför?

Ja

Nej

Vill du ha ett eget Vänskapskort?

Ja

Nej

Jag accepterar att Vänskapskortsverksamheten hanterar informationen, som jag ger i ansökan
(Ansökningen kan inte hanteras, om verksamheten inte får lov att hantera informationen)
MARKERA RUTAN.

Underskrift

Datum
/

.20

(OBS. Det är möjligt att få Vänskapskortet i följande kommuner: Alavus, Alajärvi, Evijärvi, Etseri ,Halsua,
Ilmajoki, Isojoki, Kannus, Karis, Kaskö, Kauhajoki, Kauhava, Kaustinen, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad,
Kuortane, Kurikka, Laihela, Lappajärvi, Lappo, Lestijärvi, Malax, Närpes, Seinäjoki, Soini, Storkyro, Teuva,
Toholampi, Vasa, Vetil, Vindal, och Vörå, för att de här kommunerna är med i
Vänskapskortsverksamheten).

Tack för dina svar!
Posta blanketten till följande adress.
Vänskapskortsverksamheten
Kauppaneliö 13 H 8
60120 Seinäjoki
Om du vill fråga något om blanketten eller om Vänskapskortet kan du ringa:
Sirpa Saarimäki
Telefon: 040 832 9721

