Hovedtype
Beskæftigelse
Beskæftigelse

Aktivitetsnavn
Bestyrelsesarbejde i virksomhed
Bierhverv

Eksempel
Generalforsamling, møder i bestyrelsen/forening m.m.
Kræver bruger er i 37 timers fuldtidsarbejde. Dokumentation for 37 timers fuldtidsarbejde.

Beskæftigelse

Fagforening/A-kasse/klubmøde

Beskæftigelse

Jobsamtale (er i job)

Beskæftigelse
Justits
Justits
Justits

Åbne infomøder om job
Advokatbistand (ikke straffesager)
Civilret/skifteret/bilsyn/visumansøgning
Kørekort/speedbåd - Undervisning

Kirke

Aktiviteter arrangeret af meningsråd

Kirke/Timebank
Kirke
Kirke
Puljer
Puljer

Aktiviter i andre trossamfund
Kirke
Samtale med præst i folkekirken
Døve forældre til aktiviteter ifh. børn § 2 nr. 7
Fritidsaktiviteter i en sæson § 2 nr. 5

Møder med fagforening/A-kasse, fyraftensmøder, kurser afholdt af fagforening. NB:Samtaler
afholdt pva. jobcenter er sektoransvar.
Også elev og praktikpladser samt KLAP job. Er bruger i jobcenterregi har jobcenteret
sektoransvar. Praktikforløb ifb. Skole/udd. kan ikke søges i DNTM regi da det er en del af
skolens sektoransvar at eleven kan følge uddannelsen.
Jobmesse, åbent hus i virksomhed om job, møder om fremtid efter uddannelse.
Retshjælp, mødrehjæpen, advokathjælp.
Værgemål (asyl- familiesammenførselsansøgninger er sektoransvar - udlændingestyrelsen).
Teori- og køreprøve/speedsbådsprøve er sektoransvar. Kørekort i AMU regi er sektoransvar
(typisk jobcenter).
Deltagelse i aktiviteter arrangeret af menighedsråd, kirkekaffe, udflugter, foredrag
menighedsrådsarbejde m.m.
Ikke godkendte trossamfund.
Gudstjeneste, begravelse, barnedåb, bryllup, konfirmation, konfirmationsforberedelse m.m.

Puljer
Puljer
Puljer

Mindesamvær v/ begravelse § 2 nr. 2
Pludseligt opstået behov § 3
Privat sundhedstilbud § 2 nr. 3

Puljer
Puljer

RUS ture, social del § 2 nr. 8
Sociale aktiviter på vidregående uddannelse § 2 nr. 9

Puljer

Puljer

Børnefødselsdage, cirkusbesøg, teater, følge til fritidsaktiviter, blå mandag m.m.
Fritidsaktiviteter i en sæson er aktiviteter mere end én gang. Fx dans, crossfit,
rideundervisning, løbeskole, ældresagen - at gå til foredrag betragtes ikke som en
fritidsaktivitet. FOF og AOF aktiviteter er sektoransvar.
Gravkaffe.
Skal uddybes og ansøges om.
Alternativ behandling, zoneterapeut, akupunktør, kinesiologi, vægtkonsulent, healing,
bandagist, sava, privat fødselsforberedelse, privat jordemoderklinik, ludomani m.m.

Max. 5 timer pr. dag i tre dage.
Max. 5 timer pr. dag i tre dage årligt, deltagelse i studiefester, fredagsbar og andre sociale
arrangementer.
Større privat fest § 2 nr. 1
Private mærkedage; 18 års fødselsdag, runde fødselsdage, efter 60 år er det også halvrunde
fødselsdage, bryllup, kobber-sølv- guld-diamantbryllup, studenterfest, svendegilde,
dimissionsfest, ph.d. fest. Også aktiviteter der relaterer sig til festen f.eks. gennemgå lokaler,
menu, prøve brudekjole m.m. Ikke alm. familiesammenkomster.
Tolkning under ledsagelse af døvblind § 2 nr. 6
Fx tolkning til at spørge om vej, købe billetter, synsbeskrivelse af turen m.m. (der bevilliges
tolkningbetyder
- ikke ledsagelse).
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Hovedtype

Aktivitetsnavn

Eksempel

Social
Social
Social
Social

Aktiviter i handicaporganisationer
Bedemand
Briller/høreapparat
Brugsanvisning

Social - Timebank
Social - Timebank
Social
Social

Dyrlæge og dyrehospital
Frisør, Wellnes, m.m.
Foreningsbaseret aktivitet
Interview

Møde i handicaporganisation, handicapidræt.
Planlægge begravelse m.m.
Synsprøve, optiker, privat høreklinik.
Ansøgningsskema, forklaring af brugsvejldning - fx i butik ved køb af tv eller hvidvarer,
ansøgning om fx kviklån.
Dyrlægebesøg, genoptræning af dyr, temaaftner v. dyrlæge og ligende.

Social - Timebank

Jule-påske-familiefrokost m.m.

Social - Timebank

Koncert, foredrag, rundvisning osv.

Bruger afholder foredrag mod betaling. Hvis der er betaling for deltagelse (entré) er det
timebank.Der bevilliges IKKE tolk til tolkning af TV programmer, film, podcasts,
radioprogrammer, bøger, tidsskrifter m.m. heller ikke timebank må bruges. Der bevilliges ikke
forberedelsestid til performancetolkning af forestillinger.

Social - Timebank
Social

Handel
Offentlige arrangementer, adgang for alle

Social
Social - Timebank

Politiske arrangementer
Privat

Social
Social

Rådgivermøde, bank, revisor, forsikring osv.
Bolig

Social

Samfundsnyttigt

Køb/salg af TV, mobil, pc, båd, møbler, kæledyr, bil på værksted m.m.
Møde arrangeret af offentlige myndighed, hvor der ikke er deltagerbetaling fx. møde om
lokalplan. Ph.d forsvar, arrangementer på bibliotek uden brugerbetaling,
åbenhusarrangement på hospitaler m.m.
Valgmøder, demonstrationer, politiske debatter, folkemøde m.m.
Behøver ikke uddybes. Der må ikke tolkes ifb. oversættelse af Tv programmer, film, bøger ,
podcasts m.m.
Forsikring, landboforening, pensionskasse, studenterforening m.m.
Møde i grundejer- og boligforening, håndværkerbesøg, vicevært, energikonsulent,
syn/køb/salg af bolig.
Fx. træneruddannelse, julemærkehjem, excitcirklen, gratis psykologordning, offerådgivning,
mødrehjælpen, bloddonor. Hvor der er kommunal henvisning m.m. er der sektoransvar.

Social
Social

Tolkeinformation til døvblinde
Ulønnet frivilligt arbejde

Social

Vuggestue/børnehave, besøg før optagelse

Deltagelse i organiseret forenings- og organisationsarbejde, besøgsven (fx Røde kors),
excitcirklen m.m.
Efter optagelse er det sektoransvar - dog ikke ved privat dagpleje eller private børnehaver.

Social

Vuggestue/børnehave, forældreaktiviteter

Deltagelse i forældreråd og forældrebestyrelser, forældrearrangerede aktiviteter m.m.

Medlemsaktiviteter
Tv, aviser, blade m.v. Hvis et medie laver program med døve, skal mediet selv sørge for tolk.
Ved forskningsprojekter om døve skal projektet selv sørge for tolk.
Sommerfest, sociale arrangementer på arbejdspladsen, receptioner, jubilæer m.m.
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Hovedtype

Aktivitetsnavn

Eksempel

Sundhed
Sundhed
Sundhed

Tilskudsberettiget. Uden henvisning fra læge kan det søges som privat sundhedstilbud.

Sundhed

Anden kommunal indsats efter sundhedsloven
Apotek
Fysioterapeut, Kiropraktiker, ergo/fordterapeut
(lægehenvist)
Fødselsforberedelse, partners deltagelse.

Sundhed
Sundhed

Genoptræning, kommunal
Hjemme- /sundheds sygepleje, kommunal

Sundhed

Kursus i egen/pårørendes sygdom, offentligt tilbud

Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed
Sundhed

Misbrugsbehandling, kommunal
Mødregruppe uden sundehedsplejerske
Omsorgstandpleje
Praktiserende læge
Psykolog, lægehenvist
Screening, scanning og røntgen på privatklinik,
lægehenvist
Sundhed
Skolelæge, skoletandpleje
Sundhed
Speciallæge
Sundhed
Tandlæge, tandtekniker
Sundhed
Vagtlægen
Undervisning/Timebank Aktiviteter HF/gymnasium (barn o/18 år)
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning
Undervisning/Timebank

Aktiviteter HF/gymnasium (barn u/18 år)
Barnets 1. skoledag
Besøg skole/fritidshjem før optagelse
Danskundervisning til voksne udlændinge
Forældreaktiviteter i skole
Information og vejledning før studiestart
Møde/arr. I fri- og efterskoler, private børnehaver
Private uddannelser og kurser

Nakkefoldsscanning og andre scanninger ifb. graviditet - kun døv partner. Ægtefælle,
registreret partner, partner eller faderens deltagelse i fødslen. Indlæggelse ifb.
gravidtitetsgener samt efter fødsel er sektoransvar.
Efter sundhedsloven.
Besøg af hjemmesygeplejeske og sundhedsplejeske (ikke hjemmehjælp her er det
sektoransvar). Plejehjem har sektoransvar.

Alkolhol /tobaksafvænning og stofmisbrugsbehandling.
Deltager sundhedsplejerske er det sektoransvar.

Også deltagelse i gruppeterapi.
Mamografiscanning er sektoransvar.

Hudlæge, psykiater m.m.
Skadestue er sektoransvar.

Translokation/dimmision er sektoransvar når barnet er u/ 18 år og går i folkeskole.
Optagelsesprøve før studiestart er sektoransvar.
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