Dialogmøde - Referat
Onsdag d. 31. august 2016 mødte 12 repræsentanter op til dialogmøde.
Her er et kort referat af mødet.
Pårørendearrangementet 6. juni
Hasse fortalte om arrangementet, der havde fokus på pension og
forsikring. I mødet deltog to repræsentanter fra LEV, bl.a. formanden
Sytter Kristensen. Det har vist sig efter mødet, at flere har skiftet
forsikringsselskab til Handiforsikring.
Vi snakkede om, at flere brugere vil deltage, hvis indholdet ikke er alt
for tungt og teoretisk.
Pårørenderådet
Rådet skal til at drøfte deres holdninger til beskæftigelse og aktivitet. På
Dialogmødet ønskede Rasmus fra Gl. Skårupvej et samarbejde mellem
en medievirksomhed og brugerne. Det kunne fx være en avis, som
brugerne skrev til. Mange på klubaftener fortæller, at de ønsker et
måneds-/kvartalsblad, som de kan skrive indlæg i, lave
kontaktannoncer, sælge ting og andet.
Der var ønske til at udvide den jobkonsulentfunktion, som Vibeke har på
Grønnemoseværkstederne, så flere kan komme i arbejde i en
virksomhed.
Kolonihavehuset
Hasse fortalte om et projekt, som Socialafdelingen har fået støtte til.
Det er til beboerne på Ryttervej og Vestereng. Ideen er at købe/leje et
kolonihavehus og lave en masse aktiviteter i og omkring huset. Det er
ønsket at få frivillige til at hjælpe med huset.
ULF
Der er etableret en Svendborg kreds af ULF, som Michaell fra Gl.
Skårupvej er blevet formand for. Det er et ønske, at kredsen kan
samarbejde med kommunen og få indflydelse på beslutninger.
Det første møde holdes den 6. september kl. 10 på
Grønnemoseværkstederne. Jane fra ULF deltager.
Unge for Ligeværd
Rasmus fra Gl. Skårupvej fortalte om den lokale kreds af Unge for
Ligeværd. De mødes på Café Tryk og har en Facebookside.
Ansættelse
Beboerne på Gl. Skårupvej har deltaget i ansættelsen af en ny
medarbejder. Det var en rigtig god oplevelse. Flere af deltagerne
fortalte, at det kunne de også tænke sig.
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Spørgsmål fra deltagerne
Palle Christensen fra Storkehavevej har sendt et brev til Hasse med to
emner. Det første emne er, at han fortæller, at medarbejderne trænger
til en ny mobiltelefon. Lone har fortalt Hasse, at den er bestilt.
Det andet emne er, at han fortæller, at Jytte Vigsø sammen med sin
mand har Firekløvergården, hvor man kan holde fester og leje værelser.
De har også været værter for sommerfester for beboerne i
støttecentrene og bofællesskaber. Palle skriver godt om
sommerfesterne.
Der blev spurgt til, hvordan ferie bliver i 2017. Hasse fortalte, at der
bliver ferie næste år. Det bliver nok de enkelte botilbud og støttecentre,
der planlægger turene for beboerne. Man kan godt aftale, at flere
tilbud/centre rejser sammen. Det betyder, at det koordinerende
ferieudvalg nok nedlægges.
Der blev spurgt til, hvordan fritidstilbud bliver i 2017. Hasse fortalte, at
der fortsat kommer fritidstilbud, som vi kender dem.
Hasse fortalte, at fodboldturen i år er ved at blive planlagt.
Der blev spurgt til, om Steven vil komme og besøge På Hjørnet og tale
med brugerne. Hasse har givet ønsket videre.
Der blev bedt om, at medarbejderne i støttecentrene sørger for, at
beboerne altid ved, hvem der er på arbejde, og hvornår de kommer og
går. Hasse har givet det videre til Lone og Maria.
Hasse fortalte, at Rainer Daring, medarbejder på Bryggerlunden, døde i
foråret.
Hasse fortalte, at den tidligere leder på Grønnemoseværkstederne, Niels
Rasmussen, er død.

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