Dialogmøde - Referat
Mandag d. 30. maj 2016 mødte 15 repræsentanter op til dialogmøde.
Her er et kort referat af mødet.
Tag, Grønnemoseværkstederne
Der er gang i reparationen af taget. Det er opdelt i faser. Lige nu
arbejdes der ved omklædningsrummene og køkkenet. Taget var i
dårligere stand end forventet, men arbejdet går heldigvis planmæssigt
og vil vare henover sommeren.
Evaluering af kostordning
Hasse har nu snakket med beboere på de fleste støttecentre. Han er ved
at skrive interview/spørgeskema med beboerne, pårørende og
medarbejdere sammen til et notat til Social- og Sundhedsudvalget.
Sydbo
Den 1. januar 2017 bliver Sydbo en del af Svendborg Kommune. Det
hører lige nu til i Region Syddanmark.
Pårørendearrangement
Der er pårørendearrangement mandag den 6. juni.
Pårørenderådets anbefalinger om boliger
Pårørenderådet har over to af deres møder drøftet botilbud/
boligområdet og har godkendt en række anbefalinger. Hasse
præsenterede anbefalingerne og spurgte deltagerne, hvad de tænker
om anbefalingerne.
Pårørenderådets anbefaling står med blåt, mens dialogmødets
deltageres kommentarer står med rødt.

Kommunen anbefales at være så forudseende som overhovedet mulig for at kunne
imødekomme efterspørgslen i rette tid.
Dialogmødet siger, at de er enige. Flere af deltagerne kan fortælle eksempler på
unge, der mangler steder at bo.
Udredningen af borgeren skal være så omhyggelig og fuldstændig som mulig. Når
borgeren visiteres til et botilbud, skal der tages udgangspunkt i borgerens
funktionsniveau.
Dialogmødet siger, at de er enige. Det er vigtigt, at man får det rigtige tilbud fra
start.
Borgerens behov skal revurderes med faste mellemrum.
Dialogmødet siger, at de enige. Man skal sørge for, at borgeren deltager. Når
borgeren efterspørger møde, skal det kunne planlægges.
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Borgeren skal så vidt muligt have et botilbud i kommunens egne tilbud. Det kan
betyde behov for særlig specialisering af medarbejdere for at løse opgaven så
kvalificeret som muligt. Ved højt specialiserede krav til medarbejderne er der
forståelse for, at der visiteres til andre end kommunale tilbud.
Dialogmødet siger, at de er enige.
Støtten til borgeren skal give mulighed for fleksibilitet. Fx bør der kunne varieres i
støtten uanset borgerens bolig. Fx bør der være mulighed for at give varierende
ydelser på samme matrikler.
Dialogmødet siger, at der er enige. Det er vigtigt, at tilbuddene er fleksible.
Støtten i støttecentre bør fortsat være en mulighed, hvor en del af støtten tager
udgangspunkt i, at der er adgang til et fælleshus.
Dialogmødet siger, at de er enige.
Der er en oplevelse af, at den økonomiske ramme er blevet mindre gennem de
senere år, og rådet kan derfor ikke anbefale, at der reduceres yderligere.
Dialogmødet siger, at de er enige.
Der er et aktuelt problem med at kunne visitere til boliger, der tager højde for, at
mange unge ikke er på førtidspension og ikke har råd til dyr husleje. Det problem
anbefaler rådet, at kommunen hurtigst muligt finder en løsning på.
Dialogmødet siger, at de er enige.
Spørgsmål fra deltagerne
På Hjørnet
Brugerne har henvendt sig til Steven for at høre, om de kan få udleveret
nøgle som tidligere. På spørgsmål om, hvornår man kan få udleveret
nøgle til På Hjørnet fortalte Hasse, at Steven vil se på det efter
sommeren.
Der blev spurgt til ændrede åbningstider. Hasse kan fortælle, at de er
ændret for at give bedst mulighed for at kunne bruge huset.
Bus Ryttervej
Der blev spurgt, om det kan passe, at alle ikke har mulighed for at
bruge bussen lige meget. Hasse fortalte, at brugen er afhængig af, hvad
der skal køres til. Det kan derfor godt opleves, som om der er nogle, der
får mulighed for at bruge bussen mere end andre.
Vi snakkede også om indbrud og straffeattester.

Næste dialogmøde
Næste møde afholdes
onsdag d. 31. august 2016 kl. 15.30-17 på
På Hjørnet, Vestergade 40, Svendborg.
Sidste møde i 2016 er 23. november.

Side 2 af 2

