SERVICEDEKLARATION FOR BESKYTTET BESKÆFTIGELSE
PÅ SPRINGBRÆTTET § 103
Adresse: Nordens Allé 33, 9700 Brønderslev
Telefon: 99455480
Afdelingsleder: Gitte Drescher Velling
E-mail: gitte.d.velling@99454545.dk
Telefon: 5084 6569

Lovgrundlag

Tilbuddet om beskyttet beskæftigelse på Springbrættet er et tilbud til borgere over 18 år med nedsat fysisk og/eller psykisk
funktionsevne.
Tilbuddet bevilges efter Lov om Social Service § 103.

Formål

Formålet med beskyttet beskæftigelse er at give personer med
begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke er i stand til at opnå
eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet en mulighed for at udføre et stykke arbejde efter evne,
som er med til at sikre dem ligestilling, øget selvværd og livskvalitet.

Målgruppe

Målgruppen er borgere i alderen 18 år og op betydelig og væsentlig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse som ikke er
i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår.
Personkredsen modtager normalt førtidspension.

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

Arbejdstiden er på hverdage indenfor tidsrummet kl. 9-15
(fredag fra kl. 9-14).
Der laves individuelle aftaler om borgerens mødetider, ligesom
arbejdsopgaverne vil blive tilpasset til hver enkelt medarbejder,
under hensyntagen til individuelle ressourcer og interesser.
Her er følgende jobmuligheder:
Træværkstedet/Servicegruppen:
Antal fuldtidsarbejdspladser 8
Her er der aktuel mulighed for indgå i produktionen af gyngefanter (gyngeheste udformet som elefanter), spækbrætter, fuglekasser, ophæng til jagttrofæer, skåle og andet lavet på drejebænk samt bideruller. Produktudvalget varierer afhængig af efterspørgslen.
I nogle af arbejdsopgaverne indgår der funktioner, hvor der benyttes bore-, skrue-, save- afrettermaskiner samt hamre- og
måleredskaber etc. Herefter samles, males/lakeres de enkelte
dele.
Herudover vil der være muligheder for at medvirke til at udvikle
nye produkter samt deltage i forbindelse med indkøb af materialer og salg af produkter.
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Der kan etableres IT-arbejde i forbindelse med salg af produkter.
Kreativ afdeling:
Antal fuldtidsarbejdspladser 8
Her er der aktuel mulighed for at indgå i produktionen af filtfutter, smykker, tasker, grydelapper, fuglehuse til pynt, brødbakker, kort med billedkunst, gaveæsker udsmykket med billedkunst, pakning af te og flere andre produkter i natur- og gummimaterialer.
Produktudvalget varierer løbende afhængig af nye ideer og efterspørgslen.
I arbejdsopgaverne indgår funktioner som strik, syning, filtning,
udskæring og malerarbejde af både kunstnerisk og dækkende
karakter samt deltagelse i pakning af produkterne.
Ligeledes vil der kunne etableres dekoratør arbejde i forbindelse med opstilling/opsætning af varer i Springbrættets egen
butik og andre steder, hvor produkterne sælges, ligesom deltagelse i indkøb og salg er en mulighed.
Hvis du har interesse i at arbejde på Springbrættet vil ovennævnte blive uddybet yderligere, ligesom den enkelte borger
får en grundig introduktion og hjælp til arbejdsopgaverne og løbende tilbydes vejledning via personlige samtaler.
Der er 16 fuldtidsarbejdspladser i Springbrættets lønnede del.
Arbejdspladserne fordeler sig på både deltidsarbejdspladser
(ml. 6-11 timer om ugen) og fuldtidsarbejdspladser (ml. 12-20
timer om ugen), og arbejdsstedet indeholder flere funktioner og
jobmuligheder.
Vi forventer, at borgeren deltager aktivt i den daglige drift, er
mødestabil og kommer til tiden hver dag.
Derudover forventer vi:
▪ At vedkommende er positiv og samarbejdsvillig samt deltager i planlagte medarbejdermøder
▪ At vedkommende bidrager til en åben og anerkendende
kultur

3

æ å

▪ At der gives besked ved frav r p grund af sygdom eller
andet
Brugerindflydelse

På Springbrættet 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 Borgermøde én gang i kvartalet, 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.
Der er ved fuld normering tilknyttet 2-3 medarbejdere til produktionerne.
Flere medarbejdere har efteruddannelse i neuropædagogik,
kognitiv terapi, pædagogisk massage, mindfulness og tegn til
tale.
Der er løbende tilknyttet Virksomhedspraktikanter, der qua deres tidligere erhverv formår at spille ind med væsentlige aktier,
ligesom her samarbejdes med flere frivillige. Herudover er der
periodisk tilknyttet studerende og praktikanter.

Faglige tilgange og metoder

Vores daglige arbejde tager metodisk afsæt i følgende:
- Neuropædagogik
- Relationsarbejde
- Empowerment (defineret ved at støtte borgerne i hjælp til
selvhjælp og evnen til at træffe valg omkring forskellige
forhold i deres liv)
Herudover tilbyder vi også Mindfulness og Pædagogisk massage.
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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

Springbrættet er beliggende i en et-plans bygning ikke så langt
fra centrum og offentlig transport.
Huset har et bebygget areal på 1.134 m2.
Den del af huset som rummer produktionsvirksomheden, består af et træværksted med diverse maskiner og flere grupperum til kreativt håndværk og malerarbejde samt udearealerne i
forbindelse hermed.
I den øvrige del af huset er der et træningskøkken, massagepavillon, musik- og motionsrum, sanserum samt IT-lokale med
flere individuelle arbejdsstationer.
Centralt i huset er der et større lokale, som anvendes til mødested for fællesaktiviteter som frokost, socialt samvær, TV, Wii,
internet eller andre aktiviteter.
Huset er omkranset af en dejlig stor have på ca. 5.500 m2, med
mulighed for diverse ude-aktiviteter.
Huset råder over 3 busser og flere cykler.

Økonomi

Aflønning sker efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 438
af 19/5-11, § 1.
Lønnen skal ses som et supplement til den indkomst den enkelte har i forvejen i form af førtidspension.
Vi henviser i øvrigt til egen sagsbehandler for yderligere information vedr. mulighederne for at kunne have en ekstra indtægt
ved siden af pensionen.
Springbrættet anvender 2 løntrin:
▪ Trin 1 som udgør 10 % af den overenskomstmæssige
mindsteløn for området.
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▪ Trin 2 som udgør 15 % af den overenskomstmæssige
mindsteløn for området.
Ved opstart indplaceres medarbejdere på trin 1. I forbindelse
med opfølgning og udarbejdelse af samarbejdsaftale vurderes
det, om den enkelte udviser en stabilitet og mødeindsats, så
pågældende kan stige til trin 2.
Visitering

Borgere som, jf. Serviceloven, ønsker beskyttet beskæftigelse
eller borgere som, jf. Lov om Aktiv Beskæftigelse, ønsker ressourceforløb eller praktikker med visiteret støtte fra tilbuddets
ansatte, kan rette henvendelse til:
Borgere over 30 år:
Visitationen
Det Specialiserede Område
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
Telefon: 9945 4421
Telefontid:
Mandag - torsdag: Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 14.00
Fredag: Kl. 8.00 - 9.00 og 10.00 - 13.30
Der gives altid et skriftlig svar/afgørelse på ansøgningen. Ved
bevilling udarbejdes der en overordnet plan i forhold til den
samlede hjælp, der ydes i henhold til Serviceloven.
Borgere under 30 år:
UngeCenter Brønderslev
Maltvej 15
9700 Brønderslev
Tlf.: 9945 4705
Mail: UngeCenter@99454545.dk
Åbningstider:
Mandag - onsdag: Kl. 8.30 - 14.30
Torsdag: Kl. 8.30 - 16.30
Fredag: Kl. 8.30 - 13.00
Telefontider:
Mandag - onsdag: Kl. 8.00 - 15.00
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Torsdag: Kl. 8.00 - 17.00
Fredag: Kl. 8.00 - 14.00
Ved bevilling udarbejder Myndighed en overordnet handleplan,
jf. Servicelovens §141, der angiver indsatsmål for den hjælp og
støtte samt udvikling, som pågældende borger og tilbuddets
ansatte samarbejder om. I henhold hertil udarbejdes der minimum én gang årligt et opfølgningsskema og en status på indsatsen i det forgangne år.
Hvordan søger du om tilbuddet?

Du henvises af din hjemkommune, som træffer afgørelse ud
fra en behovsvurdering.

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
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