SERVICEDEKLARATION
SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO §107
- MIDLERTIDIGT BOTILBUD
Vestmanna Allé 8
9700 Brønderslev
Telefon: 9945 5020
Afdelingsleder: Rikke J Pedersen
E-mail: Rikke.J.Pedersen@99454545.dk

Præsentation af tilbuddet:

Hedebo er et socialpsykiatrisk botilbud for borgere med betydelig
og væsentlig psykisk funktionsnedsættelse, med svære psykiatriske problemstillinger.
Der er tale om en målrettet rehabiliterende indsats for at fremme
trivsel og at komme sig.
Tilbuddet bevilliges efter lov om Social Service § 107.

Formål:

Formålet med tilbuddet er at sikre den enkelte borger et stabilt
hverdagsliv, hvor der ydes støtte svarende til den enkeltes behov.
Yderligere er formålet gennem en målrettet rehabiliterende indsats at udvikle og træne sociale færdigheder og understøtte den
enkeltes udviklingspotentiale.

Målgruppe:

Målgruppen er borgere, der er fyldt 18 år med betydelig og væsentlig psykisk funktionsnedsættelse, med svære psykiatrisk
problemstillinger, og som har behov for et udviklingsforløb/træningstilbud.

Fysiske rammer og tilgængelighed:

Hedebo er opført i 1976 som en bygning i et plan, centralt
beliggende i skole og institutionsområde.
Der er 36 lejligheder og en akutstue, hver på 22 m2.
En lejlighed indeholder stue, badeværelse med bruser og entré
med skabe og tekøkken.
Der er mulighed for fællesantenne og internetforbindelse.
I hver gruppe er der køkken/alrum med TV, og der er fælles opholdsstue, vaskefaciliteter og motionsrum.
Der er gode tog og busforbindelser.
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Medarbejdersammensætning:

Personalet har en social- eller sundhedsfaglig baggrund som
pædagog, sygeplejerske, ergoterapeut og social og sundhedsassistent

Etik og værdigrundlag:

I socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra
følgende værdisæt.
•

Nysgerrighed
 Vi undersøger nye muligheder, når vi skal lave vores arbejde.
 Vi løser opgaverne sammen med borgerne.
 Vi fokuserer på løsninger og resultater.

•

Fællesskabende
 Vi inddrager borgerne og civilsamfundet i at løse
opgaven.
 Vi arbejder tværfagligt.
 Vi fokuserer på gensidigt engagement og fælles
ansvar.

•

Modig
 Vi tør tage chancer.
 Vi gør op med 0-fejlskulturen.
 Vi løser vores opgaver kreativt.

På området arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn,
hvor vi ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er eksperter i eget liv. Vi løser opgaverne i samspil med
borgerne, hvor vi sammen undersøger nye muligheder og løsninger. I samspillet er vores fokus på mennesket og ikke på diagnosen eller handicappet.
Vi arbejder ud fra en understøttende tilgang, hvor vi støtter borger i at være aktør og tage ansvar for eget liv. I dialog med borgeren, tager vi udgangspunkt i den enkeltes livssituation, kulturelle baggrund, ønsker og behov, hvorfra vi med udgangspunkt i
vores fælles ansvar, sammen skaber en meningsfuld hverdag for
den enkelte.

Hvad kan vi tilbyde?

Tilbuddet er et målrettet rehabiliteringstilbud med fokus på træning, udvikling, læring og mestring.
Vi arbejder ud fra en recovery-tankegang, hvor vi tror på, at man
kan komme sig.
Yderligere arbejder vi med at udvikle teknikker til at kompensere
for evt. vigende færdigheder ud fra princippet om mindst indgribende indsats først.
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Der tilbydes aktiviteter i grupper og individuelle forløb. Således
værdsættes relationer, samarbejde og medbestemmelse højt.
Der er endvidere fokus på sundhed, mestring og trivsel gennem
kost, krop, bevægelse og rygereduktion.
Pædagogisk plan/status:

Der laves individuelle aftaler med borger og visiterende myndighed om mål for indsatsen. Aftaler og indsats journalføres.
Alle borgere får udarbejdet en personlig samarbejdsplan – en
pædagogiskhandleplan. Denne plan er omdrejningspunktet for
samarbejdet mellem borger, visitation og medarbejder. Der udarbejdes løbende status.

Kontaktperson:

Den enkelte borger tilknyttes 2 kontaktpersoner.
Kontaktpersonerne er ansvarlige for at følge op på aftaler, der er
indgået i den pædagogiske plan og for sammen med borger at få
udarbejdet løbende status

Praktisk støtte og pædagogisk
støtte:

I botilbuddet kan vi:


arbejde aktivt på at forbedre borgerens sociale og personlige funktionsniveau samt udviklingsmuligheder.



forbedre mulighederne for borgerens livsudfoldelse gennem kontakt, støtte og omsorg.



arbejde på at forebygge at problemerne forværres.



skabe struktur og overblik i hverdagen.



etablere praktisk og personlig støtte f.eks. planlægge og
træne rengøring, madlavning, indkøb, oprydning, tøjvask,
daglig økonomi



opbygge og vedligeholde relationer til netværk og andre



hjælpe med at kontakte offentlige myndigheder



træne og udvikle færdigheder i forbindelse med afklaring
af evt. beskæftigelse




motivere, ledsage og støtte til at gå ind i og fastholde en
behandling



støtte borgeren i en sund livsstil og gode vaner
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Kontakt til andre:

Vi lægger vægt på, hvis borgeren ønsker det, at samarbejde med
f.eks. behandler, hjemmepleje, pårørende og andre, for at sikre
en helhedsorienteret indsats.

Hvordan arbejder vi, og hvad
prioriterer vi?

For at sikre den enkelte et godt og meningsfyldt liv arbejdes der
ud fra et ligeværdigt samvær, som bygger på åbenhed, nærhed,
ligeværdighed, ansvarlighed, tillid, respekt og dialog.
Målet er at støtte den enkelte borger i at få et sammenhængende
og meningsfyldt hverdagsliv..
De individuelle behov, ressourcer og ønsker skal være styrende
for de mål og den støtte, der aftales med den enkelte borger.
Der sættes fokus på den enkeltes muligheder, håb og drømme
ud fra princippet hjælp til selv-hjælp. Vi tilbyder målrettet træning
i at:

Faglige metoder vi arbejder
med:



tage ansvar, indgå i og overholde aftaler.



kognitiv træning, hvor det forsøges at gøre den enkelte
bevidst om – og erkende egen livssituation og udvikler relevante redskaber til at mestre egen tilværelse.



at udvikle større selvværd og selvtillid.



at indgå i sociale sammenhænge, danne relationer og
udvikle netværk.



individuelle ture afhængig af ressourcer.



kontaktpersonsamtaler



strukturere hverdagen.



at klare sig med mindre støtte, så den enkelte borger kan
klare sig ved udflytning fra Hedebo.

I botilbuddet arbejder vi med:


recovery



et rehabiliterende perspektiv



individuelle pædagogiske handleplaner



medicinsk behandling



miljøterapi

4
Sidst revideret marts 2018

Hvad vil vi kendes for?

Hvad lægger vi vægt på?



NADA



kognitive behandlingsformer



sanseintegration



psyko-education



social færdighedstræning



motiverende og støttende kontaktsamtaler



velfærds teknologi (kognitive hjælpemidler)

I det daglige arbejde vil vi kendes for:


at vi i samarbejde med borgeren og visitationen udarbejder individuelle, fyldestgørende og målrettede pædagogiske planer, som er tilpasset borgerens individuelle behov.



at vi støtter borgeren og dennes pårørende i at bevare
troen på recovery.



Recovery ses som en personlig udviklingsproces hen
mod at komme sig, hvor målet er at blive i stand til at leve
et tilfredsstillende og meningsfyldt liv på trods af de begrænsninger, borgeren bærer med sig.



at vi er aktive i forhold til at skabe gode samarbejdsrelationer med de relevante personer i borgerens liv.



at vi inddrager og bruger lokalsamfundets muligheder.



at vi er et fagligt og engageret personale.



at vi støtter op om borgerens sundhed og skaber sundhedsfremmende miljøer og aktiviteter, der fremmer trivsel
i hverdagslivet.

I botilbuddet lægger vi vægt på:


at borgeren udvikler færdigheder.



at borgeren opnår livskvalitet og en så selvstændig tilværelse som muligt.



hjælp til selvhjælp.



at forebygge livsstilssygdomme.
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Hvad forventer vi af borgeren?

At borgeren medvirker aktivt ved udarbejdelsen af den pædagogiske plan, arbejder aktivt med at nå egne mål og overholder aftaler.
At borgeren deltager i gruppemøder og overholder husorden.
For at der kan foregå målrettet træning, er det et krav, at borgeren ikke har et aktuelt forbrug af alkohol eller euforisende stoffer

Brugerindflydelse:

Visitering til botilbuddet sker gennem visitationen, ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til:
Det Specialiserede Område
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
Telefon: 9945 4421
Telefontid:
Alle hverdage kl.08.00-09.00
Telefonvagt:
Mandag-torsdag kl. 10.00-14.00
Fredag kl. 10.00-13.30
Der gives altid et skriftligt svar/afgørelse på ansøgningen.
Ved bevilling udarbejdes der altid en overordnet plan i forhold til
den samlede hjælp, der ydes i henhold til Serviceloven.

Hvis du vil vide mere:

Tilbudsportalen (www.tilbudsportalen.dk) kommunens hjemmeside (www.broenderslev.dk)
Vil du vide mere er du altid velkommen til at kontakte Hedebos
leder på ovenstående mail eller tlf.
Sidst opdateret marts 2018
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