Referat
Dialogforum i Center for Handicap
Onsdag d. 18. september 2014 mødte 16 repræsentanter op til
dialogmøde med Centerleder Hasse Jacobsen.
Dialogmødet er et møde, hvor Hasse 4 gange årligt mødes med
repræsentanter fra stederne i Center for Handicap for at drøfte
forskellige emner. Hasse ønsker desuden at høre, hvad I som brugere
har på hjerte i forhold til det at modtage hjælp fra Center for Handicap.
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Mødet var planlagt med deltagelse fra ULF, men de kom desværre ikke.
Hasse inviterer ULF til næste møde.
Følgende blev drøftet:

Status fra området
Hasse gav en status fra området:
 Ryttervej, som er et bosted for borgere der har brug for megen
støtte er blevet udvidet fra 28 til i alt 40 boliger.


Vestereng har fået ny leder i begyndelsen af året. Den nye leder
hedder Pia Appelrod.



Grønnemoseværkstederne har fået bevilget et nyt tag i
forbindelse med budget 2014. Taget skiftes her i efteråret, og det
kan ikke udelukkes at det kommer til at forstyrre arbejdsgangen
lidt. Samtidig arbejder en arkitekt på et forslag til nyt
indgangsparti.



Nyt fra støttecentrene:
De 11 støttecentre er opdelt i 2 teams. Lone Lund leder det ene
team mens Mie Knoblauch leder det andet. Alle boliger er tomme
på Egensevej.



Team Støtte og Vejledning yder hjælp til borgere i eget hjem.
Der bliver set på, hvad På Hjørnet bruges til.

Hvad sker der i kommunen
Hasse fortalte om, hvad der sker i kommunen, som påvirker Center for
Handicap.
I uge 38 forhandler politikerne næste års budget. Kommunens økonomi
er presset af, at antal indbyggere falder, og at vi ikke får de tilskud fra
staten, som vi havde regnet med. Politikerne har tidligere bedt om at få
forslag til besparelser. For Center for Handicap drejer det sig om:

Afdeling: Socialafdeling
Ref. SPIMLN



Nedlæggelse af støttecentret på Egensevej(der bor ikke længere
nogen)



Nedlæggelse af den akademiske konsulentfunktion



Sammenlægning af §85-medarbejderne på handicap-, psykiatriog misbrugsområdet, hvilket betyder, at der fremover kun skal
være en leder for medarbejderne.

Tidligere var der også forslag om at nedlægge kommunens fritidstilbud
til borgere i Center for Handicap, men politikerne har bestemt, at
fritidstilbuddet fortsætter

Rehabiliteringsstrategi
Det er blevet besluttet at Socialafdelingen skal arbejde med
rehabilitering de næste 4 år. Rehabilitering betyder, at vi skal blive
bedre til vores arbejde og blive bedre til at se, hvordan I brugere kan
hjælpes til bedre at klare jer selv. Det kan for eksempel være, at en
borger skal lære at tage bussen selv, lære selv at tage strømper på eller
lære at bo uden for et støttecenter.
Det kan også være, at vi i højere grad skal bruge frivillige til at hjælpe
brugerne, eller at brugerens netværk skal inddrages. Eller for eksempel
at På Hjørnet mere bliver borgernes hus, så huset kan udnyttes noget
mere i de timer, det står tomt.

Brugerne havde følgende spørgsmål til Hasse:
Bliver der kontrol med rehabiliteringen – og hvordan ved man,
hvornår man skal stoppe med at hjælpe borgerne?
Hasse svarede, at dette er et rigtig godt spørgsmål. Sagsbehandlerne og
det pædagogiske personale vil sammen vurdere det i hvert enkelt
tilfælde.
Bliver der færre personaler?
Hasse svarede, at hvis man har brug for omfattende hjælp, så får man
hjælp. Hvis man har brug for mindre hjælp, så får man mindre hjælp.
Målet er, at borgerne skal blive mere selvstændige og uafhængige af at
få hjælp. Det er sagsbehandlerne, der vurderer, hvor meget hjælp man
har brug for, og det er personalets ansvar at sørge for, at borgerne er
trygge ved at klare sig selv. Man vil derfor ofte lave små prøveforløb, så
borgerne bliver trygge ved at klare sig selv hen ad vejen.
Kan På Hjørnet fortsat have åbent 2 aftener om ugen?
Hasse vil drøfte dette med medarbejderne på På Hjørnet.
Kan det igen blive muligt at købe øl på På hjørnet?
Hasse svarer, at der tidligere har været problemer med alkohol på På
Hjørnet. Derfor er det ikke muligt at købe øl på På Hjørnet, og man må
heller ikke tage sine egne øl med.
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Kan der købes en ny lastbil og bus på GVS?
Hasse vil spørge Mogens om dette.
Bliver det muligt selv at have indflydelse på valg af
støttekontaktperson?
Hasse synes, det er et rigtig godt spørgsmål og vil tage spørgsmålet
med i det videre arbejde.
Bliver der stadig mulighed for at komme på ferieture i Center for
Handicap?
Tidligere har borgerne i Center for Handicap betalt for personalets
rejseudgifter. Hasse fortæller, at det fra Socialministeriets side er
besluttet, at borgere ikke må det fremadrettet. Ferieturene skal derfor
have en ny form. Hasse undersøger nu, hvordan ferieturene
fremadrettet kan blive, og dette skal politikerne sige god for. Hasse kan
derfor først senere på året fortælle, hvordan ferieturene bliver
fremadrettet.
Bliver der stadig mulighed for at komme på fritidsture?
Det bliver stadig muligt at komme på tur med Center for Handicap.
Fremadrettet skal der være mulighed for at mange kommer med på
hver tur for eksempel, når der arrangeres tur til fodboldkamp. I borgere
skal også støttes i at tage på ture uden os.
Bliver der igen undervisning for ordblinde?
Hasse svarer at han forventer at der igen bliver undervisning. Det er
Børn- og Ungeudvalget, der skal tage stilling til dette, og det tager
noget tid, inden det er politisk behandlet og vedtaget.
Kommer ULF næste gang?
ULF skulle være kommet på mødet i dag. Hasse inviterer ULF til næste
møde.

Næste dialogmøde
Næste dialogmøde afholdes onsdag den 12. november
kl. 15.30-17 på På Hjørnet, Vestergade 40, Svendborg.
Afmelding af referater og invitationer til dialogmøde
Hvis du ikke længere ønsker at modtage referater og invitationer til
dialogmøde, kan du sende en mail til Centerleder Hasse Jacobsen på
hasse.jacobsen@svendborg.dk eller indtale besked på telefonsvareren
på tlf. 3017 5907.
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