Referat
Dialogforum i Center for Handicap
Tirsdag d. 27. august 2013 mødte 6 repræsentanter for brugerne op til
dialogmøde med Centerleder Hasse Jacobsen.
Følgende blev drøftet:
Brug af vikarer på støttecentrene
Der blev spurgt til, hvorfor man ikke længere må bruge bestemte
vikarer på støttecentrene. Vores økonomi gør, at vi i år bruger billige
vikarer. Det vil også betyde, at vi må holde hjemmedage på en anden
måde, end vi er vant til nogle steder.
Klub
Der vil blive holdt klubarrangementer i efteråret. Første gang er i
september. Der udsendes folder med alle arrangementerne.
Klublokalet på GVS vil også ind i mellem blive brugt til de nye
klubarrangementer.
Arrangementer fra SUK
Hasse orienterede om de mange fritidstilbud fra SUK.
Fælles pårørenderåd
Hasse fortalte, at der er nedsat et nyt fælles pårørenderåd. Rådet mødes
første gang her i efteråret. Fra hvert møde vil der blive skrevet referat,
som også kommer ud til borgerne.
Evaluering rotation
Medarbejderne i Team AB og Team Unge roterer mellem støttecentrene,
dvs. de skiftes til at arbejde på de enkelte støttecentre. Hasse har lovet,
at brugere, pårørende og medarbejdere skal have lov at sige deres
mening om det. Derfor udsendes nu spørgeskema til de pårørende, og
der vil komme en ud og snakke med borgere og medarbejdere.
Økonomi 2014
Politikerne har bestemt, vi skal spare i 2014. Derfor har vi været nødt til
at afskedige medarbejdere i centret. Det er 1 medarbejder på GVS, 1 på
Vestereng og 1 på Ryttervej.
1.spadestik til de nye boliger på Ryttervej
Onsdag d. 28. august tages 1, spadestik til de nye boliger på Ryttervej.
Det forventes. at de nye boliger kan tages i brug i maj måned 2014.
Fisketure
Der blev spurgt til, hvorfor man ikke må komme på fisketur som
tidligere. Man må godt komme på fisketur. Der har tidligere været en
voldsom ulykke på Præstø Fjord, og det er derfor vigtigt, alle regler om
sikkerhed og personalets uddannelse i sikkerhed overholdes.
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Fortrolighed
Der blev spurgt til om man kan snakke med Hasse om alt uden at
medarbejderne får det at vide? Ja man kan snakke med Hasse om
alt, men hvis der fortælles om svigt, misbrug eller andet, vil Hasse blive
nødt til at undersøge det.
Flere deltagere dialogmøder
Hasse ville gerne have brugernes mening om, hvordan flere får lyst til at
deltage på dialogmøderne. Der blev opfordret til, at der bliver
reklameret for dialogmøderne på møderne på GVS samt snakket om det
på de enkelte støttecentre.
Hvad må en pædagog?
På næste møde ønsker brugerne en drøftelse med Hasse af hvad en
pædagog må.

Næste dialogmøde
Næste møde afholdes tirsdag d. 26. november 2013 kl. 15.30-17 i
Myndighedsafdelingens mødelokale, Svinget 14. Husk at bruge Indgang
C i gården.
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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