Referat
Dialogforum i Center for Handicap
Tirsdag d. 21. januar 2014 mødte 6 repræsentanter for brugerne op til
dialogmøde med Centerleder Hasse Jacobsen.
Følgende blev drøftet:
Hjemmedage
Hasse fortalte, at medarbejdere og ledere har lavet et oplæg om
hjemmedage. En stor ændring er at kalde hjemmedage for
bostøttetimer. Oplægget kan bruges til at drøfte, hvordan bostøttetimer
bedst bruges på vores mange steder. Oplægget er sendt sammen med
dette referat.
Pjecer med fritids- og ferietilbud
Hasse oplyste, at der er kommet pjecer ud med fritids- og ferietilbud.
Hasse fortalte desuden, at vi er ved at undersøge betaling for
personalets udgifter.
Støttecentre er samlet i søjler
Hasse fortalte, at støttecentrene fra 2014 er sat sammen i søjler, så de
skal arbejde tættere sammen 6 og 6.
I søjlen Team§107Vest er:
Hostrupvej, Bryghuset, Bryggerlunden, Kløvermarksvej/Enghavevej,
Kærvej og Skovsbovej.
I søjlen Team§107Øst er:
Søndergade, Storkehavevej, Gl. Skårupvej, Solsikkevej, Lyøvej og
Egensevej.
Der skal ansættes en ny leder til Team§107Vest, som skal have kontor
på Skovsbovej.
Mad på støttecentre
Nogle borgere udtrykte ønske om, at man fortsat kan lave fælles mad i
støttecentrene. Hasse oplyste, at man er ved at undersøge reglerne
omkring madlavning. Nogle borgere ønsker i højere grad at lave mad i
egen lejlighed.
Rehabilitering
Hasse fortalte, at Socialafdelingen, som Center for Handicap hører
under, skal til at arbejde med det, der hedder rehabilitering.
Ældreområdet arbejder allerede med rehabilitering i dag. Rehabilitering
er f.eks. at træne i at kunne det, man gerne vil. Ældreområdet arbejder
f.eks. med at lære borgerne selv at tage støttestrømper på. Vi kommer
til at høre meget mere om rehabilitering fremover.
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Borgere, der bor uden for støttecentret, kommer i fælleshuset
En borger spurgte Hasse, hvordan det kan være, at der kommer borgere
i fælleshuset på støttecentret, som ikke bor i de boliger, der umiddelbart
er knyttet til støttecentret. Hasse fortalte, at det er sagsbehandlerne,
der indstiller til, hvor nye beboere skal bo. Der er i dag nogle steder,
hvor en borger er tilknyttet et støttecenter, men bor et stykke væk
derfra.
Egensevej
En borger spurgte Hasse, hvorfor nogle han kender, ikke kan flytte på
Egensevej, når der er ledige værelser. Hasse vil give oplysningen videre
til sagsbehandlerne, der visiterer til Egensevej.
Solsikkevej
Solsikkevej har i dag 2 medarbejdere tilknyttet. Tidligere var der 4
medarbejdere på Solsikkevej, men der havde medarbejderne også
borgere uden for støttecentret, som de skulle give støtte. I dag er der 2
medarbejdere på Solsikkevej, som kun tager sig af beboerne i
støttecentret.
Dialogmøderne flyttes fremadrettet
Hvis det er muligt, flyttes de fremtidige møder til På Hjørnet i
Vestergade med henblik på at lette adgangsforholdene.

Næste dialogmøde
Næste møde afholdes onsdag d. 21. maj 2014 kl. 15.30-17 i mødelokale
på På Hjørnet, Vestergade 40, Svendborg.
I er velkomne til at sende 1-2 repræsentanter fra hvert sted.
Tilmelding til Mette Louise Nørremark på
mette.louise.norremark@svendborg.dk – evt. via en af personalerne.
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