
 

 

Hver getur sótt um? 

Þú getur sótt um ef þú býrð í Reykja-vík 
eða á Seltjarnar-nesi.  

Þú getur sótt um ef þú þarft á stuðningi 
að halda. 

 

Laga-grundvöllur 

Þjónustan er veitt í samræmi við lög. 
Þessi lög eru:  

 Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 
59/1992 með síðari breytingum 

 Lög um félags-þjónustu sveitar-félaga  
nr. 40/1991 

 Barna-verndar-lög nr. 80/2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUÐNINGS-ÞJÓNUSTA  

Í REYKJA-VÍK 

 

 

 

 

Hafðu samband 

 

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts 
Hraunbær 115 
Sími 411-1200 
Þjónustumiðstöð Breiðholts 
Álfabakki 12 
Sími 411-1300 
Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness, 
Miðgarður 
Gylfaflöt 5 
Sími 411-1400 
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis 
Síðumúli 39 
Sími 411-1500 
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða 
Skúlagata 21 
Sími 411-1600 
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Vesturgarður 
Hjarðarhagi 45-47 
Sími 411-1700 
Þjónustu– og símaver Reykjavíkurborgar 
Sími 411-1111 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar 
Höfðatorg, Borgartún 12-14  · 105 Reykjavík 

Sími 411-1111 · www. velferdarsvid.is 
 

Markmið stuðnings-þjónustu 

Ef þú þarft aðstoð vegna aðstæðna 

þinna eða fötlunar getur þú sótt um 

stuðnings-þjónustu. 

Stuðnings-þjónusta er félags-legur 

stuðningur eða aðstoð við daglegt líf.  

 



 

 

 

 

 

 

 
  

Ferli 
1. Umsókn  
Þú sækir um á þjónustu-mið-stöð í 
þínu hverfi. Þú getur líka hringt á 
þjónustu-mið-stöðina. Starfs-maður 
hjá Reykja-víkur-borg biður þig um 
að koma í viðtal.   
  
2. Mat og notenda-samráð 
Starfs-maður á þjónustu-mið-stöð 
og þú metið saman hvað þú þarft 
mikla aðstoð. Stundum þarftu að 
koma með pappíra, eins og til 
dæmis örorku-mat.  Þegar starfs-
maðurinn og þú eruð búin að skoða 
hvort þú þurfir aðstoð, þá færðu 
svar í pósti.  Starfs-maður aðstoðar 
þig við það sem gerist næst.   
 
3. Þjónustu-samningur 
Ef þú færð aðstoð þá gera þú og 
starfs-maðurinn þjónustu-samning. 
Þar stendur hvernig aðstoðin eigi 
að vera og hvað hún eigi að vera 
lengi.  
 
4. Endur-mat 
Þú þarft að fylgjast með þegar 
samningurinn hættir að vera í gildi. 
Þú getur fengið aðstoð með það hjá 
persónu-legum tals-manni eða 
öðrum sem þú treystir.  

 
 

 

Þjónusta í boði 

Persónu-leg ráð-gjöf: félags-legur 
stuðningur fyrir börn sem þurfa leið
-beiningar  og ráð-gjöf vegna skóla 
og frí-stunda. 

 

Tilsjón: for-eldrar fá aðstoð með 
börnin sín. 

 

Lið-veisla: aðstoð við að fara út af 
heimil-inu og að gera eitthvað 
skemmti-legt. 

  

Frekari lið-veisla: fyrir fólk sem þarf 
mikla aðstoð til þess að geta haldið 
heimili.  

 

Stuðnings-fjölskyldur: eru fyrir börn 
sem fá að fara í heimsókn til ann-
arra fjölskyldna. 

 
 
 

 Ferli 
Ef þú vilt fá aðstoðina lengur, þá 
þarftu að sækja um hana aftur.  Þá 
hittir þú starfsmann á þjónustu-
miðstöð-inni þinni aftur og nýtt 
mat er gert á þörf þinni fyrir 
aðstoð.   

5. Synjun 
Ef þú færð ekki stuðnings-þjónustu 
en vilt hana þá getur þú beðið um 
að láta skoða það aftur. Starf-
smaður á þjónustumiðstöð hjálpar 
þér að skrifa bréf sem fer til 
áfrýjunar-nefndar. Ef það gengur 
heldur ekki þá getur  þú skrifað 
bréf til úrskurðar-nefndar félags-
þjónustu og húsnæðis-mála og 
beðið hana að skoða umsóknina 
þína. Starfsfólk á þjónustu-mið-
stöðum getur að-stoðað þig við að 
skrifa bréfið.  
 
 
 


