Dialogmøde - Referat
Onsdag d.4. februar 2015 mødte godt 25 repræsentanter for brugerne
op til dialogmøde.
Følgende blev drøftet:
Feriekatalog 2015
Kataloget er færdigt og sendt. Ferierne er planlagt på samme måde som
tidligere. Der er både ture i Danmark og udlandet.
Fritidstilbud 2015
Kataloget er færdigt og sendt. Der er over 120 arrangementer i år.
Ungeklubben og Alleklubben er slået sammen til en klub.
Der blev spurgt, hvem der må komme i Klubben. Klubben er mest for
dem, der er visiteret til § 85 og § 104 på På Hjørnet. Kontakt Martin
Parbst og spørg, om Klubben er et tilbud til dig. Hvis du er i tvivl om
hvilken paragraf, du får støtte ud fra, kan du altid spørge en
hjemmevejleder.
Der blev spurgt, om man må komme i Klubben, hvis man ikke længere
får støtte fra Svendborg Kommune. Mange har et netværk igennem
Klubben. Hasse har ikke et svar, men vil drøfte med Martin og Jørgen
Knudsen og vende tilbage på næste møde.
Vi havde en snak, om På Hjørnet kan have søndagsåbent og uden
personale. Malou fortalte, at hun måske kan stå for det én gang om
måneden. Hasse orienterer Martin og Jørgen, der drøfter det med Malou
og andre på På Hjørnet.
Der blev foreslået at lave et brugerråd på På Hjørnet. Ønsket er hermed
givet videre.
Personale
Mie Knoblauch har opsagt sin stilling som afdelingsleder i Team § 107
Vest og fratræder 31. marts. Vi er i gang med at ansætte en ny
afdelingsleder.
Jørgen er ny På Hjørnet. De er i gang med at ansætte en medarbejder
mere. På mødet havde vi en god snak, om brugere kan være med til at
ansætte personale. Martin og Jørgen har besluttet, at der deltager to
brugere i ansættelsesudvalget.
På mødet fortalte brugerne, at planlægningen af en medarbejders (Inge)
stop bør være god, så det ikke går ud over den enkelte.
Ved nytår overgik § 85-medarbejderne til et samlet team af § 85medarbejdere for Center for Handicap, Center for Socialpsykiatri og
Center for Rusmidler og Forsorg. Deres leder er Norbert Ignatzi. Dem
der får § 85-støtte vil få støtten som tidligere.
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Rehabilitering
Til foråret skal alle medarbejdere i Center for Handicap på uddannelse i
rehabilitering. Målet er at gøre os endnu bedre til at give støtte, så I
bliver så gode til at bruge jeres ressourcer som muligt.
Serviceloven
Der blev spurgt, om der kommer en ny servicelov. Socialministeren
havde lavet et udkast til en ny lov. Der kom en masse reaktioner fra for
eksempel LEV. Det har betydet, at forslaget er trukket tilbage.
Diverse
Der blev spurgt, hvorfor der er skift i, hvor mange medarbejdere, der er
på arbejde dag og aften på Skovsbovej, fordi antallet skifter. Hasse
kender ikke svaret, men har opfordret til at tage det op på husmøde.
Der blev spurgt, om det er rigtigt, at beboerne på Ryttervej ikke må
lave popcorn uden hjælp fra personalet. Hasse kender ikke svaret, men
opfordrer til at spørge på Ryttervej.
Der blev spurgt, om fotos på Klubbens side på Facebook kan ses af alle.
Martin fortæller, at det kun er venner af Klubbens side på Facebook, der
kan se billederne.
Der blev spurgt, om det er rigtigt, at man ikke må betale for en kop
kaffe til personalet, når man er på tur. Det er rigtigt, da brugere ikke
må betale for/til medarbejdere. Alle steder har en aktivitetskonto, der
skal dække personalets udgifter.
Der blev spurgt, hvornår referatet er færdig. Hasse vil altid forsøge at
gøre det færdigt så hurtigt som muligt.
Referater og invitationer til dialogmøde
Referat sendes til alle steder i centret. Personalet vil blive bedt om at
dele referat og invitation ud til dem, der gerne vil have det.
Referater vil også komme på hjemmesiden for Center for Handicap.
Adressen er: www.svendborgvoksenhandicap.dk.

Næste dialogmøde
Næste møde afholdes onsdag d. 20. maj 2015 kl. 15.30-17 på På
Hjørnet, Vestergade 40, Svendborg.
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