Referat
Dialogforum i Center for Handicap
Tirsdag d. 29. januar 2013 mødte 7 repræsentanter for brugerne op til
dialogmøde med Centerleder Hasse Jacobsen. Følgende blev drøftet:
Møder for medarbejdere
Nogle brugere oplever, at medarbejderne fortæller, de har været til
møde med deres kolleger uden at få noget ud af det. Hasse opfordrer
brugerne til at svare medarbejderne, at de må drøfte med deres
kolleger, hvordan de får gode og udbytterige møder.
Rygter om nedlæggelse af klubtilbud
Der går rygter om, at GVSklubben skal nedlægges.
Hasse fortæller, at der vil blive ved med at være klubtilbud i Svendborg.
Der vil blive set på, om der kan laves klub på en anden måde. For
eksempel om klubben skal holdes et sted, der er nemmere for alle at
komme i, og om klubben skal indeholde flere forskellige tilbud.
Ture med eget støttecenter
Brugerne har et ønske om, at man må tage på længere ture med eget
støttecenter. I Center for Handicap har vi desværre ikke længere de
samme muligheder, som vi havde engang. Vi har ikke råd til at sende
medarbejdere med på de lange ture, da vi skal sikre, at der er
medarbejdere på arbejde i støttecentrene året rundt. Det hænger
sammen med, at medarbejderne optjener afspadsering, når de er med
på tur, og at de så skal have fri på et andet tidspunkt. Derfor prøver vi
med, at turene i støttecentrene højst må vare 3 dage. Hvis man gerne
vil med på en længere tur, kan man melde sig til en ferietur, der
arrangeres af ferieudvalget.
Rotation
Nogle brugere udtrykker utilfredshed med, at personalet roterer, da det
er svært at skifte kontaktperson. Hasse fortæller, at det netop er godt,
hvis flere medarbejdere ved noget om beboerne, hvis en medarbejder
nu skulle blive syg eller få andet arbejde.
Brugerne spørger, om der kan laves en anden sammensætning af
støttecentrene i teams, da de gerne vil lave aktiviteter med beboere fra
andre støttecentre, end de er i team med. Hasse svarer, at man altid
gerne må lave ting sammen med andre støttecentre.
Stresset personale
Brugerne oplever, at personalet er meget stresset, og at det går ud over
beboerne, da personalet snakker med dem om det. Hasse svarer, at
hvis brugerne oplever det, skal de sige til personalerne, at de skal
snakke med hinanden om det og ikke med brugerne.
Ønske om et bil/knallertværksted
Der er ønske om et bil/knallertværksted som beskæftigelsestilbud.
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Ønsket er videreformidlet til GVS, men det tager tid, inden det bliver
lavet.
Besparelser budget 2014
Center for Handicap skal spare 1,53 mio.kr på Ryttervej/GVS, Vestereng
og på støttecentrene i 2014. Der vil blive arbejdet med, hvordan man
kan finde pengene.

Næste dialogmøde
Næste møde afholdes onsdag d 17.april 2013 kl. 15.30-17 i
Myndighedsafdelingens mødelokale, Svinget 14.
I er velkomne til at sende1-2 repræsentanter fra hvert sted.
Tilmelding til Mette Louise – evt. via en af personalerne.
Hvis flere fra et støttecenter ønsker at snakke med Hasse, kommer han
gerne forbi på et beboermøde.
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