Referat
Dialogforum i Center for Handicap
Tirsdag d. 17. april 2013 mødte 7 repræsentanter for brugerne op til
dialogmøde med Centerleder Hasse Jacobsen.
Følgende blev drøftet:
Klub
GVS klubben afløses i efteråret af nye klubtilbud. Der vil fortsat være
klub, men på en anden måde end vi kender det i dag. Der arbejdes nu
på, hvordan det nye klubtilbud skal være, og der sendes information ud,
så snart det er på plads.
Rejser
Der vil fortsat tilbydes rejser for brugere i Center for Handicap. Centrets
økonomi er presset, og vi har ikke i så høj grad som tidligere råd til at få
vikarer ind pga. rejser/ferieture. Der vil dog fortsat være et feriekatalog,
som vi kender det, og der kan arrangeres mindre ture fra det enkelte
støttecenter, hvis man ønsker det.
Penge til reparationer fælleshus
Der blev spurgt til om penge til reparationer til fælleshusene godt må
bruges på andre fælleshuse. Som udgangspunkt hører pengene til på
det enkelte fælleshus.
Indkøb af træ til GVS gården
Det er oplevet, at der ikke er nok træ på GVSgården. Hasse svarer, at
GVS handler det, der er nødvendigt.
Ændringer på Solsikkevej
Der blev spurgt til de ændringer, der bliver lavet på Solsikkevej. F.eks.
at der ikke er fællesspisning om mandagen, at der ikke ansættes en ny
medarbejder, og at medarbejderne også løser opgaver hos §85borgere.
Vi bliver nødt til at lave nogle ting om på Solsikkevej pga. økonomien,
og det vil sikkert opleves som værende generende for nogle borgere,
fordi vaner skal ændres.
Husdyr i støttecentrene
Der blev spurgt til, hvorfor man må have dyr i nogle støttecentre og ikke
i andre. Det er boligforeningerne, der bestemmer, om man må have dyr.
Hasse vil bede afdelingslederne undersøge og finde ud af, hvad der
tilladt de forskellige steder.
Andre borgere på støttecentrene
Der var spørgsmål om, om borgere der ikke bor på støttecentrene må
komme fast i fælleshusene på lige vilkår med beboerne. Hvis
visitationen har bestemt det, må andre borgere godt komme fast i
støttecentrene.
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Skur og lys på Støttecentret på Skovsbovej
Der er ønske om at hver beboer får eget aflåst skur på Skovsbovej, og
at der opsættes lys med sensorer på. Hasse giver ønsket videre til
støttecentret.
Nogle støttecentre ønsker at få sin egen hjemmeside med
billeder på
Man kan snakke om ønsket på støttecentret. Man skal huske, at der kun
må ligge billeder på nettet af borgere, der har givet lov til det.
Ønske om at der altid er 2 personaler på GVSgården
Arbejdet med maskiner på GVS gården er nogle gange nødt til at
stoppe, fordi personalerne bliver nødt til at forlade stedet. Der er derfor
ønske om, at der altid er 2 personaler på GVSgården. Arbejdet på
GVSgården planlægges ud fra, hvad der er muligt.
Økonomiske udfordringer
Center for Handicap leverer det serviceniveau, politikerne har besluttet.
Politikerne har besluttet, at vi skal spare i 2014, og det vil kunne
mærkes rundt omkring i centret.

Næste dialogmøde
Næste møde afholdes tirsdag d. 28. august 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 på mette.louise.norremark@svendborg.dk –
evt. via en af personalerne.
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