
 

                                                  Umsókn um  
                                                                                  liðveislu   

 
“Sveitafélög skulu eftir föngum gefa fötluðum kost á liðveislu. Með liðveislu er átt við 
persónulegan stuðning og aðstoð sem einkum miðar að því að rjúfa félagslega 
einangrun, t.d. aðstoð til að njóta menningar og félagslífs.” (24. gr. laga nr. 59/1992) 

  
Almennar upplýsingar: 
Nafn umsækjanda: Kennitala: 
  

Heimilisfang: Póstnúmer: 
  

Sími: Netfang: 
  

 

Eru aðrir á heimilinu? 
Foreldrar: Kennitala: 

  

  

  
Systkin: Fæðingarár: 

  

  

              
Maki: Kennitala: 

  

 
Börn: Fæðingarár: 

  

  

 
Aðrir: 

 

 
 

Fötlun: 
Stutt lýsing á fötlun: 

 

 

                                                                                               

 

 
Örorka_________% 

                                                                                        
Ert þú í vinnu, skóla, iðjuþjálfun, dagvistun eða öðru? Ef já, hvar og hversu langan tíma 
á dag/viku? 

 



 
 
 
 
Hefur þú eftirtalda þjónustu? Ef já, hversu mikið á viku/mánuði? 
 
 Stuðningsfjölskylda _________________        Skammtímavistun _______________________
 
 Félagsleg heimaþjónusta_____________  Heimahjúkrun __________________________
 
 Frekari liðveisla ____________________  Annað ________________________________
 

 

Tekur þú þátt í félagsstarfi? 
 

 

Hefur þú haft liðveislu áður? Hvenær og í hversu marga mánuði? 
  

 

Hvað óskar þú eftir mörgum tímum á mánuði? Í hversu marga mánuði? 
  

Hvað vilt þú gera með liðsmanninum? 
 

 

 
Hefur þú óskir um liðsmann, t.d. einhvern sem þú þekkir (ef þú og vilt að við finnum 
fyrir þig, hefur þú þá óskir um kyn eða aldur)? 

 

 
Hefur þú óskir um hvenær þú vilt nota liðveislutímana? Einhvern ákveðinn dag? Að degi 
til? Að kvöldi til? Virka daga og/eða um helgar?  

 

 
 
 
 
_______________________  ______________________________________ 
Dagsetning      Undirskrift umsækjanda eða aðstanda 
 
 
 
 
 
Fyllist út af þjónustumiðstöð: 

 
Móttekið:     
 
Ráðgjafi:  
 

 
 

Hægt er að fá upplýsingar og skila inn umsókn á þjónustumiðstöðina í þínu hverfi: 
Þjónustumiðstöð Vesturbæjar – Vesturgarður, Hjarðarhaga 45-47, s. 411 1700 

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða, Skúlagötu 21, s. 411 1600 
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis, Síðumúla 39, s. 411 1500 

Þjónustumiðstöð Breiðholts, Álfabakka 12, s. 411 1300 
Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts, Bæjarhálsi 1, s. 411 1200 

Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness - Miðgarður, Langarima 21, s. 411 1400 
 

Upplýsingar veitir einnig Símaver Reykjavíkurborgar s. 4 11 11 11 
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