Referat
Dialogforum i Center for Handicap
Onsdag d. 29. august 2012 mødte 8 repræsentanter for brugerne op til
dialogmøde med Centerleder Hasse Jacobsen. Følgende blev drøftet:
Lønpolitik på Grønnemoseværkstederne
Der er kommet forslag om differentieret lønpolitik for medarbejderne på
Grønnemoseværkstederne. Medarbejderne ønsker, der i højere grad
gives løn efter, hvad den enkelte medarbejder producerer. Hasse vil
drøfte videre med afdelingsleder Mogens Stampe og medarbejderrådet
på GVS.
Rejser
Brugerne udtrykker ønske om fortsat at kunne tage på ture for sig selv
eller med eget støttecenter. Hvis der er tale om ture i Danmark, ønsker
brugerne, at de strækker sig over mere end 2 overnatninger. Hasse
oplyser, at der bliver kigget på, hvordan vi får mest for de penge, vi
anvender på rejser.
Rotation
Nogle brugere udtrykker utilfredshed med, at personalet roterer. Andre
giver udtryk for, at rotationen har betydet, at man som borger er blevet
mere selvstændig og har fået mere selvtillid, da man har opdaget, hvad
man selv kan.
Hasse oplyser, at han har lovet de pårørende, at rotationen skal
evalueres inden sommeren 2013.
Personale-fri-dag
Brugerne påpeger, at der bør ses på personaledækningen på nogle af
støttecentrene, så der ikke er så meget tid uden personale. Det skal
aftales på hvert sted, hvad man gør, hvis man har akut brug for
personale på en dag, hvor ingen er på arbejde på støttecentret.
Kørsel med borgere
En borger udtrykker undren over, at der bliver gjort en stor sag ud af, at
han har fået kørekort og vil køre med andre borgere. Der bliver ikke
gjort så meget ud af det, hvis en ikke udviklingshæmmet borger får
kørekort og vil ud at køre med vennerne. Borgeren påpeger, at
forskelsbehandlingen ikke er rimelig. Hasse svarer, at når
myndighederne har godkendt borgeren til at køre bil, så må han det, og
det er op til vennerne, om de vil køre med ham.
Kørsel ved ture med personalet
Svendborg Kommune har bestemt, at medarbejdere får 2 kr ved kørsel
med beboere. Dette har betydet, at nogle medarbejdere ikke længere vil
køre i deres egen bil med beboerne. Hasse oplyser, at det er
medarbejdernes eget valg, men at vi ikke kan lave om på den pris, de
får for at køre i egen bil.
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Fælles hjemmedag
Der er ønske om, at det er muligt, at alle på et støttecenter kan have
hjemmedag på samme dag. Hasse svarer, at det skal aftales på det
enkelte støttecenter, hvordan hjemmedagene ligger.
Vedligeholdelse
Der er ønske om maling af døre og vinduer på Storkehavevej samt nyt
køkken på Gl. Skårupvej. Hasse tager det med videre.

Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag d. 20. november kl. 15.30-17 i
myndighedsafdelingens mødelokale, svinget 14.
I er velkomne til at sende en repræsentant fra hvert sted.
Tilmelding til Hasse – evt. via en af personalerne.
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