Dialogmøde - Referat
Onsdag d. 23. november 2016 mødte 16 repræsentanter op til
dialogmøde.
Her er et kort referat af mødet.
Besparelser
Social- og Sundhedsudvalget vedtog ikke forslag om at lukke
støttecentrene på Bryghuset, Solsikkevej og Kløvermarksvej. De vedtog
heller ikke besparelserne på Grønnemoseværkstedet.
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23. november 2016

Der blev holdt ekstraordinært dialogmøde den 24. oktober. Der var
mere end 70 deltagere. Der blev lavet et høringssvar, som blev sendt til
Udvalget.
På dialogmøde snakkede vi om processen. Det har været hårdt at være
en del af. Alle er glade for, at forslagene ikke blev vedtaget.
Kostordning for 2017
Vi har evalueret ordningen. For næste år er der kun et prisniveau, der er
fælles for både botilbud og støttecentre.
Priserne er:
 Morgenmad
 Middag
 Aftensmad

8,93 kr.
17,86 kr.
17,86 kr.

Den nye model betyder, at støttecentrene betaler lidt mere for
måltiderne og derfor også kan købe mere.
Fritidskataloget
Vi er i gang med at planlægge fritidstilbud for 2017. Vi er først begyndt
at lave kataloget nu, fordi vi ventede på beslutningen fra Social- og
Sundhedsudvalget.
Ferie 2017
Næste år kommer der ikke et feriekatalog. De enkelte støttecentre og
botilbud aftaler ture og ferie sammen med beboerne. Man kan sagtens
tage på ture flere steder sammen. Det aftales gennem afdelingslederne.
Borgere der udelukkende får § 85-støtte, støtte på På Hjørnet eller
arbejder på Grønnemoseværkstederne får ikke ferietilbud. Hvis man ikke
har behov for støtte ved at bo på et støttecenter eller botilbud, forventer
vi, at man kan benytte andre tilbud som fx ULF-rejser.

Afdeling: Socialafdeling

Diverse
Svendborg Kommune skal være vært for landsstævnet i 2021.
Svendborg Kommune har etableret Danmarks første demensby. Den
ligger i Bryghuset.
En af deltagerne vil gerne have, at Hasse undersøger, om det er muligt
at give julegaver på Vestereng. Hasse spørger Pia.
Maria Sahl skal fra 1. januar 2017 være afdelingsleder for Afdeling
vejledning og støtte. Vi er i gang med at ansætte hendes afløser.
En af deltagerne spurgte til priser for at benytte trampoliner i SG-hallen.
Hasse har fundet dette link på deres hjemmeside. Der står, at prisen er
40 kr.
http://www.svendborg-gf.dk/Open-gym

Næste dialogmøde
Næste møde afholdes
onsdag den 8. marts 2017 kl. 15.30-17 på
På Hjørnet, Vestergade 40, Svendborg.
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