SERVICEDEKLARATION FOR TRAMPOLINEN
- ET UVISTERET KLUBTILBUD § 104
Adresse: Nordens Allé 33, 9700 Brønderslev
Telefon: 2167 8003
Afdelingsleder: Gitte Drescher Velling
E-mail: gitte.d.velling@99454545.dk
Telefon: 5084 6569

Lovgrundlag

Trampolinen er et uvisiteret klubtilbud til borgerer med forskellige grader af fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Borgerne kan tillige have særlige sociale problemer eller erhvervet
hjerneskade.
Ydelsen tilbydes efter Lov om Social Service § 104.
Der arbejdes i tilbuddet ikke med skriftlig dokumentation eller
registrering i relation til borgerne.

Formål

Formålet er at give borgere med funktionsnedsættelse eller sociale problemer tryghed og omsorg i trygge og kendte rammer i
samvær med ligestillede.
Klub Trampolinen har til formål at agere ramme omkring et mødested, hvor borgerne kan komme og nyde gavn af hinandens
sociale samvær og forskellige former for aktiviteter og gøremål
i tilbuddet og lokalområdet.
Her er ingen krav om tilmelding til aktiviteter, men bred mulighed for selv at gøre sin indflydelse gældende og komme med
forslag, der kan medvirke til at skabe indholdet i Klubben.

Målgruppe

Målgruppen er borgere i alderen 18 år og op med forskellige
former for fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Det
er borgere med udviklingshæmning der kan have udfordringer

som Downs syndrom, Autisme Spektrum Tilstande, ADHD, erhvervet hjerneskade, psykisk sårbarhed og lignende forhold.
For at være i målgruppen for tilbuddet skal betalingskommunen være Brønderslev.
Borgerne skal være selvhjulpne for at benytte tilbuddet, medmindre de assisteres af en bostøttemedarbejder, en personlig
hjælper, familiemedlemmer eller venner efter behov.
Således skal borgerne også egenhændigt være i stand til at
transportere sig til og fra tilbuddet.
Borgersyn

På Handicap- og Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune arbejder vi ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvor vi ser
borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er
ekspert 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, skaber en meningsfuld hverdag for
den enkelte.
Vores arbejde tager udgangspunkt i den overordnede strategi
”I samspil med borgeren”, hvor vi har fokus på at ”gøre med”
borgeren, fremfor at ”gøre for” borgeren. I denne sammenhæng arbejder vi ud fra værdierne; nysgerrig, modig og fællesskabende.

Kerneopgaven

I socialpsykiatrien arbejder vi ud fra den fælles kerneopgave:
”Vi støtter borgeren i at vedligeholde, udvikle og mestre eget liv
med udgangspunkt i den enkeltes drømme og med fokus på ligeværdighed og samarbejde”.

Tilbuddets ydelser

I Klubtilbuddet vil der være mulighed for at interagere med andre borgere og drage nytte af det sociale fællesskab, der etableres her. Der er fra medarbejderside fokus på at støtte borgerne i, at etablere netværk de også kan drage nytte af udenfor tilbuddets åbningstid.
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Helt konkret kan indholdet i Trampolinen være spil af forskellig
art, fællesspisning og ture ud af huset i eksempelvis biografen,
svømmehallen, på café, bowling eller andet. Her vil ligeledes
være mulighed for at spille med i et band, varetage caféopgaver som salg af sodavand eller noget helt andet.
Der afholdes klubfest minimum én gang årligt, ligesom der afholdes julefrokost og påskefrokost samt vores helt egen
Springbræt-Festival med eget band som årligt hovednavn.
Mulighederne er mange, og borgerne opfordres til at komme
med idéer, ønsker og forslag.
Trampolinen har følgende åbningstider:
Tirsdag & torsdag: Kl. 15.30-20
Lørdag: Kl. 10-20
Brugerindflydelse

I Klub Trampolinen vægter vi brugerindflydelsen højt og arbejder aktivt med at borgerne spiller ind i og tager del i de muligheder vi har under gældende rammer.
Vi afholder Klubmøder cirka én gang i kvartalet (eller efter behov), hvor dagligdagen i tilbuddet vendes, og hvor borgerne
kan komme med forslag, idéer og ønsker til indholdet i tilbuddet. Ved disse møder nedsættes der ofte mindre arbejdsgrupper med såvel borger- som medarbejderrepræsentanter, der
arbejder med forskellige opgaver mellem møderne.

Medarbejdersammensætning

I tilbuddet er der en bred tværfaglig sammensætning af personale med en social- og sundhedsfaglig baggrund, som f.eks.
pædagoger og ergoterapeuter. Derudover er der en værkstedsassistent med en håndværksmæssig baggrund.
Flere medarbejdere har efteruddannelse i neuropædagogik,
kognitiv terapi, pædagogisk massage, mindfulness og tegn til
tale.
Der er som udgangspunkt altid to medarbejdere på arbejde ad
gangen i tilbuddet, ligesom der samarbejdes med flere frivillige.

Faglige tilgange og metoder

Vores arbejde i Klub Trampolinen tager metodisk afsæt i
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Empowerment, defineret ved at støtte borgerne i hjælp til selvhjælp og evnen til at træffe valg omkring forskellige forhold i
deres liv.
Det brede sundhedsbegreb

På Handicap- og Psykiatriområdet arbejder vi med det brede
sundhedsbegreb, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte
borger ud fra de 4 fokusområder: kost, socialt, fysisk og psykisk for på denne måde at forbedre borgerens livskvalitet.

Fysiske rammer og tilgængelighed

Trampolinen benytter de samme lokaler som Samværs- og Aktivitetstilbuddet Springbrættet, og er beliggende i et etplans hus
på 1134 m2. I huset er der flere grupperum samt lokaler med
særlige funktioner til særlige aktiviteter. I den forbindelse kan
eksempelvis nævnes træningskøkken, massage-pavillon, træværksted og savfabrik, musik- og motionsrum, sanserum samt
IT-lokale med flere individuelle arbejdsstationer.
Huset er indrettet under hensyntagen til borgere der benytter
kørestol eller andre ganghjælpemidler. Eksempelvis forefindes
her bad- og toiletforhold med loftlift og plads til øvrige hjælpemidler.
Tilbuddet er omkranset af en dejlig have med blandt andet
drivhus, bålplads, pavillon, frugttræer og -buske samt togtårn
og diverse sansestimulatoriske gynger.
Tilbuddet er beliggende forholdsvis centralt i Brønderslev by og
i gåafstand til offentlig transport og indkøbsmuligheder. Tillige
har vi stor fornøjelse af byens Rhododendronpark, der benyttes til gå- og cykelture, udflugter og vores egen årlige Springbræt-Festival.

Økonomi

Tilbuddet er som udgangspunkt omkostningsfrit for borgerne.
Der er dog brugerbetaling på materialer i forbindelse med kreative aktiviteter, ture ud af huset og forplejning, hvilke alle er tilvalg som borgerne individuelt tager stilling til om de ønsker eller ej.

Visitering

Borgere kan, jf. Serviceloven, uafhængigt af visiterende myndighed benytte tilbuddet.
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Hvordan søger du om tilbuddet?

Alle borgere, indenfor angivne målgruppe, er altid velkomne i
Trampolinen. Det kan være en god idé at ringe og lave en aftale med en medarbejder forud for første besøg, idet du på
denne vis er sikret, at der er afsat tid til velkomst, rundvisning,
introduktion og information om tilbuddets muligheder.

Hvis du vil vide mere:

For yderligere information henvises til:
Tilbudsportalen
(www.tilbudsportalen.dk) hvor du også kan finde tilsynsrapporter
Stedets beskrivelse på kommunens hjemmeside
(www.bronderslev.dk)
Herudover er du altid velkommen til at kontakte tilbuddets leder
pr. mail eller telefonisk (se kontaktdata på forsiden).

Sidst revideret 05.06.19

5

