Referat
Dialogforum i Center for Handicap
Onsdag d. 21. maj 2014 mødte 16 repræsentanter op til dialogmøde
med Centerleder Hasse Jacobsen.
Følgende blev drøftet:
Pårørendearrangement
En gang om året afholdes arrangement for pårørende i Center for
Handicap. Der er udsendt invitationer til dette års arrangement, som
afholdes den 2. juni. Invitationen er sendt ud til borgere, der
bestemmer, om deres pårørende skal have invitationen.
Mødedeltagerne bad Hasse om at sende invitationerne i bedre tid næste
år. De vil også gerne have, at pårørenderådet drøfter, om de må deltage
sammen med de pårørende.
Besparelser
Svendborg Kommune skal måske spare i 2015 og forslag er i høring.
Høring vil sige, at alle kan komme med kommentarer til forslagene. På
Social og Sundhedsudvalgets møde den 2. juni bliver det besluttet, hvor
der skal spares, men vi ved først i oktober, hvor der skal spares i 2015.
Følgende er på listen med besparelsesforslag:
 Lukning af Støttecentret på Egensevej
 Én leder for de medarbejdere, der støtter de borgere, der får §85
hjælp, som er støtte i eget hjem. Det betyder, at der er en leder,
der opsiges
 Nedlæggelse af stilling som konsulent i Center for Handicap
 Nedlæggelse af fritidstilbud for borgere i Center for Handicap
Hasse fortalte, at Pårørenderådet har skrevet et høringssvar, hvor de
begrunder, hvorfor de gerne vil have, at fritidstilbuddet bevares. Hasse
oplyste, at borgerne også har mulighed for at lave høringssvar til
forslagene, og det blev aftalt, at Hasse skriver et høringssvar på
borgernes vegne for de borgere, der ønskede det. Høringssvaret sendes
ud med referatet fra mødet.
Rehabilitering
Socialafdelingen skal til at arbejde med det, der hedder rehabilitering.
Det betyder, at vi skal være bedre til at støtte jer borgere i at kunne
det, I gerne vil. Vi skal arbejde mere med jeres ønsker og drømme og i
højere grad inddrage jeres netværk og frivillige.
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Rejser
KL, som er Kommunernes Landsforening, har skrevet til alle kommuner,
at borgere ikke må betale for personalets udgifter i forbindelse med
ferierejser og ledsagelse. I vores feriekatalog står, at borgerne skal
betale for deres tur og for en del af personalets udgifter. Center for
Handicap betaler medarbejdernes løn og den vikardækning, der er brug
for, mens medarbejderne er med på tur. Det er ikke ulovligt, så i år vil
de planlagte ture blive afholdt. Det vil nok blive lavet om til næste år,
men Hasse ved endnu ikke, hvad der kommer til at ske.
Feriekataloget
Hasse beklagede, at feriekataloget desværre ikke er kommet ud til alle i
år og lovede, at vi vil gøre det bedre næste år.
Fisketure
Efter Præstø-skandalen er det ikke længere muligt for Center for
Handicap at arrangere en fisketur med båd eller skib, med mindre
skipperen har de rigtige sikkerhedsgodkendelser. Der må stadig gerne
arrangeres fisketure uden sejltur.
Ture for eget støttecenter
Borgerne oplyste, at nogle borgere ikke bryder sig om at rejse med
nogle, man ikke kender. Hasse oplyste, at man gerne må arrangere en
mindre tur for sit eget støttecenter, hvis der er økonomi til det og turen
ikke kan klares uden personale. Det er vigtigt, at turen giver mulighed
for at øge borgernes kompetencer og selvstændighed.
Ledsagelse
En borger foreslog, om det er muligt at få ledsagelse fra frivillige.
Svendborg Kommune laver en ny frivillighedspolitik, der skal beskrive de
muligheder, der er for at bruge frivillige. Borgernes forslag tages med til
Frivilligrådet, som laver politikken.
Borgeren foreslog, om man i højere grad kunne benytte besøgsvenner
fra ULF. Hasse inviterer ULF til næste dialogmøde til at fortælle om
besøgsvenner.
Gl. Skårupvej
Der blev spurgt, om der kan komme mere personale, så man ikke
behøver at flytte efter 2-3 år. Det skal ikke være som et § 108-sted
men en mellemting. Hasse fortæller, at man kan bo i et støttecenter, så
længe man ønsker, fordi lejekontrakten er med en boligforening. Ingen
skal flytte, hvis de ikke ønsker det. Vi havde en snak om, at det også
kan være godt at flytte, hvis man har behov for mindre støtte i
fremtiden.
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Facebook
En borger spurgte, om man kunne snakke om, hvordan man skal skrive
til hinanden på Facebook. Borgeren oplever, at der bruges meget
grimme ord på Facebook. Hasse påpegede, at det, man skriver til
hinanden, skal man også kunne tåle at sige til hinanden.
Hasse vil snakke med Martin og Inge, om der kan holdes et
arrangement på På Hjørnet om det. En borger oplyste, at ULF holder
foredrag om emnet.
Der var ligeledes forslag fra en borger om, at der en gang om måneden
holdes computeraften, hvor man kan tage sin egen computer med.
Nøgle til På Hjørnet
Borgerne spurgte til muligheden for at komme På Hjørnet, når der ikke
er personale. I dag har en borger nøgle til På Hjørnet. Det er et stort
ansvar, og man må ikke udnytte, at nogle har nøgle. Hasse taler med
Martin og Inge, om der er andre, der skal have nøgle.
Øl ønskes forbudt på På Hjørnet
Borgerne oplever, at der er problemer med, at man kan købe øl og vil
gerne have, at alkohol forbydes. Hasse snakker med Martin og Inge om
det.

Næste dialogmøde
Næste dialogmøde afholdes efter sommerferien. Der udsendes
invitationer med en nærmere dato senere.
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