Ydelseskatalog for Specialcenter Slagelse
Aktivitet & samvær
Kerneopgaven er at give borgere et værdifuldt og meningsfyldt liv.
Fælles for alle vore tilbud er, at borgerne skal opleve en hverdag med selv- og medbestemmelse og
fokus på livsmestring.
Vi arbejder overordnet ud fra en recovery-orienteret rehabiliteringstænkning, en anerkendende
tilgang og med etik og kommunikation i højsædet.
Det værdimæssige afsæt bygger på Slagelse kommunes værdier: Tydelig, modig, kompetent og
med glæde.

Beskrivelse af borgernes støttebehov
Der ydes gradueret støtte i henhold til de enkelte målgrupper, samt i forhold til den enkelte borger.
Grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum,
kvalificeres af dokumentationssystemet Bosted/Sensum med udgangspunkt i
Voksenudredningsmetoden/VUM.

Niveau 1 – kr. 317
Moderat verbal/fysisk
Borgeren klarer sig med
verbal og/eller fysisk støtte
og hjælp i moderat grad
Borgeren har brug for
moderat verbal og/eller
praktisk/fysisk støtte
undervejs.
Borgere, der enten på
grund af fysisk/psykisk
handicap med videre, har
brug for moderat verbal
og/eller fysisk støtte og
hjælp undervejs på få eller
op til halvdelen af
situationerne inden for det
konkrete ydelsesområde.

Niveau 2 – kr. 408
Omfattende
verbal/fysisk
Borgeren har brug
for omfattende
verbal og/eller
praktisk/fysisk støtte
og hjælp i den
overvejende del af
ydelserne. Borgeren,
der enten på grund af
fysisk/psykisk
handicap med
videre, har brug for
omfattende støtte
inden for flere
ydelsesområder.

Niveau 3 – kr. 600
Total
Borgeren har brug for
fuld verbal og/eller
praktisk/fysisk støtte
og hjælp i alle dele af
ydelserne.
Borgeren kræver fuld
verbal og/eller fysisk
støtte og hjælp af en
medarbejder i
samtlige ydelser.

Udover
Har borger
behov for støtte
og hjælp udover
de beskrevne
takstniveauer,
kan der
forhandles
herom.

Tilbuddets navn

Samvær og Aktivitet Slagelse
Rv 81-83
4200 Slagelse
Samvær og Aktivitet Skælskør
Næstvedvej 15
4230 Skælskør

Lovgrundlag

Tilbuddets ramme er efter Lov om Social Service § 104

Leverandør

Slagelse Kommune
https://specialcenter.slagelse.dk/tilbud-til-voksne/aktivitets-ogsamvaerstilbud

Fysiske forhold

Rosenkildevej 83 er et stort hus med flere etager, som har elevator og
elektroniske gangdøre. Grupperummene er inddelt efter aktivitets- og
gruppestørrelse samt flere muligheder for pause- og fællesrum. Der er
hygiejnerum og sanserum med lift. Vi har 3 busser til rådighed og en
stor park med sansehave. Desuden er der i 83 tilknyttet en Café drevet
af borgerne. Rosenkildevej 81B er et selvstændigt hus, med egen have,
beliggende i rolige skærmede omgivelser. Rosenkildevej er en del af et
større roligt område med botilbud, gode adgange med offentlig
transport og kort vej til Slagelse centrum.
Næstvedvej 15 i Skælskør ligger tæt på centrum. Der er flere gode rum
til opdelte og individuelle aktiviteter. Der er hygiejnerum med lift og et
sanserum med gulvlift. Der er gode muligheder for at benytte byparken
Guldagergaard, gå ture til havnen, i byen eller ned til Skælskør Nor
m.m. Tilbuddet har 2 busser til rådighed.

Modtagere/Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede med støttebehov inden for
kommunikationsnedsættelse, strukturbehov, forudsigelighed, personlig
hjælp og udviklingsstøtte.
Antal pladser

Pt. godkendt til 165 pladser samlet på tre adresser fordelt således:
Rosenkildevej 83/81, Slagelse: 137 pladser
Næstvedvej 15, Skælskør: 28 pladser

Værdigrundlag

Aktivitets- og samværstilbuddet arbejder ud fra individuelle hensyn,
drømme og forudsætninger, gennem et helhedsorienteret menneskesyn,
faglig refleksion og med fokus på det etiske perspektiv:
• Sikrer, at borgeren modtager nødvendig personlig pleje og omsorg.
• Sikrer, at borgeren får mulighed for at være en del af et socialt
fællesskab

• Sikrer, at borgeren får mulighed for at skabe relationer til ligestillede
borgere, og oplever tryghed i en genkendelig og forudsigelig hverdag.
• Arbejder med at støtte borgeren i udvikling af identitet.
• Tilstræber en helhedsorienteret tilgang, der udmøntes i en optimal
handicapkompenserende indsats.
Formål

At sikre borgerne et bredt aktivitetstilbud ud fra formålsparagraffen i
serviceloven, tilpasset den individuelle borger.
§104 ydelsen tager udgangspunkt i lovgrundlaget i Serviceloven:
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til
personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af
personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Faglige metoder










Recoveryorienteret fokus
Jeg-støttende samtaler
Anerkendende tilgang
Low arousal konflikthåndtering
Neuropædagogisk forståelsesramme
Total kommunikation
Det Etiske værdigrundlag og landskab, metodebeskrivelser med
etik
Sanse integration

Vi har viden indenfor demens, døv/blinde, autismespektrum og enkelte
sjældne udviklingsforstyrrelser. I vores aktivitets-og samværstilbud
tager vi udgangspunkt i den enkeltes støttebehov, og aktiviteterne står
mål med borgerens ønsker og udviklingspotentiale.
Ydelsens indhold og
omfang



Socialpædagogisk støtte

Gennem en recoveryorienteret tilgang arbejder vi ud fra en etisk profil,
hvor der er fokus på borgernes drømme, grænser, værdier og
ressourcer, samt understøtter læring og udvikling/vedligehold, som
skaber mulighed for at leve et så selvstændigt og tilfredsstillende liv
som muligt.


Udvikling af borgerens kompetencer

I samarbejde med borgeren, netværk og personale støtter vi borgeren
til at vælge aktiviteter og deltagelse indenfor de områder borgeren
ønsker. Man kan som borger godt vælge en ny aktivitetsgruppe, som er
tilpasset til den drøm/støttebehov man har i nuet.


Individuel plan

Vi sætter mål gennem handleplanerne, som udarbejdes sammen med
relevante samarbejdspartnere, hvor tovholderen for opgaven er
borgeren og pædagogerne i den gruppe, som borgeren arbejder i.
Handleplanen bliver evalueret engang om året eller ved opstået behov.
Handleplanen udarbejdes sammen med borgeren i individuel form,
hvor der bliver taget udgangspunkt i vores definition af følgende fire
punkter:
1. Personlige kompetencer: F.eks. kommunikation og udtrykke følelser
2. Kulturelle kompetencer: Tilknytning, netværk og samvær
3. Sociale kompetencer: Min kunnen, mestring og værdier
4. Faglige kompetencer: Deltagelse, oplevelse og mening


Handleplans - / trivselsmøder.

I forbindelse med statusmøder med sagsbehandlere og bosteder,
deltager vi gerne med et personale og medbringer relevant
dokumentation. Ligeledes indkalder vi/deltager vi i trivselsmøder med
borgeren og netværk efter behov.


Opfølgning, effektmåling og dokumentation

Opfølgning og effektmåling dokumenteres gennem Bostedsystem.
Indsatserne fra den individuelle plan konkretiseres i delmål, som
danner udgangspunkt for det daglige samarbejde og aktiviteterne med
borgerne.
Takst

Lav takst: 317 kr. pr. døgn
Mellem takst: 408 kr. pr. døgn
Høj takst: 600 kr. pr. døgn
Borgerne har ret til 26 timer om ugen.

Brugerbetaling

Der kan forekomme egenbetaling til udflugter mm.

Lukkedage

Tilbuddet har åbent på hverdage og lukket i weekender og helligdage
og mellem jul og nytår. Samtidigt er tilbuddet lukket ved Sjællands
Festival og ved typisk 2 til 4 temadage om året, samt ugerne 30 + 31 i
sommerperioden. Borgerne får hvert kalenderår en oversigt over
lukkedage.

Traditioner

Borgerne får gennem året tilbud om at deltage i de faste traditioner i
husene. Vi har gennem året tilbagevendende arrangementer som

Sanse-lege dag, besøg af Garderhusarer, fastelavn, påske- og
julefrokost, Luciaoptog, Handi-leg mm.
Borgerne i husene får tilbud om at blive Handi-leg ambassadør eller
medlem af Borgerrådet.
Hus 81/83 i Slagelse lægger hvert år rammerne for Sjællands Festival.
Her holder tilbuddet lukket og borgeren skal selv deltage med anden
hjælp.
Kørsel

Borgerens betalingskommune afholder udgiften til kørsel til og fra
dagtilbud. Dog har dagtilbuddet busser til planlagte aktivitetsture.

