Ydelseskatalog for Specialcenter Slagelse
Vejsgård Allé og Kjærsvej
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.

Takst 1 – kr. pr.
døgn 1.338
Let vejledning
Borgeren klarer
sig selv med
lidt/nogen
vejledning
Borgeren klarer
selv alle
funktioner men
skal løbende
vejledes.
Borgere, der
enten på grund
af
fysisk/psykisk
handicap med
videre, har
behov for råd
og vejledning,
men hvor
medarbejderen
kan koncentrere
sig om flere af
denne type
borgere ad
gangen.

Takst 2 – kr. pr.
døgn 1.895
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.

Takst 3 – kr. pr.
døgn 2.992
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.

Takst 4 – kr. pr. døgn
4.094
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.

Basisydelser

Obligatoriske ydelser Vejsgård alle:
Priser pr. måned:
 Husleje kr. 8.155
 Solcelleanlæg kr. 226
 Varme, vand og el afregner lejer med forsyningsselskab.
Boligstøtte/boligsikring:
Individuel
Valgfrie ydelser:
Borgerne kan selv vælge til og fra om de ønsker at betale til kost og
kostfremstilling eller hvorvidt de ønsker selv at stå for måltider.
Priser pr. måned:
 Kost kr. 1886
Rengøringsmidler:
Priser pr. måned:
 Rengøring af fællesarealer kr. 31
Obligatoriske ydelser Kjærsvej:
Priser pr. måned:
 Husleje ca. kr. 4.345,5
Varme, vand og el afregnes med forsyningsselskab
Boligstøtte/boligsikring:
Individuel
TV-pakker og net:
Betaler borgerne selv.

Tilbuddets navn

Lovgrundlag

Er der døgndækning?
Leverandør

Vejsgård Alle
Vejsgård Alle 1
4241 Vemmelev
&
Kjærsvej 192
4220 Korsør

Tilbuddets ramme er efter Lov om almene boliger § 105 stk. 2 og
støtten ydes efter Lov om Social Service § 85
Ja
Slagelse Kommune
-Hjemmeside: https://specialcenter.slagelse.dk/tilbud-tilvoksne/botilbud/vejsgaard-alle-vemmelev
-Hjemmeside: https://specialcenter.slagelse.dk/tilbud-tilvoksne/botilbud / kjærsvej dk

Fysiske forhold

På Vejsgård Alle er der plads til 20 borgere der alle bor i en
rækkehuslignende bolig. Alle har mulighed for at benytte et mindre
fælleshus. Der er 10 borgere tilknyttet hvert fælleshus som hver
indeholder 2 køkkener, et aktivitetsrum og to tvstuer.
Hver beboerlejlighed indeholder stue, tekøkken (med mulighed for
etablering) af komfur, soveværelse, stort badeværelse og egen terrasse.
På stedet er der endvidere to ægteskabslejligheder.
Alle bygninger er i ét plan.
Fælleshuset ligger ikke i forlængelse af beboerlejlighederne, men
mellem 30-60 meter fra husene.
På Kjærsvej er der plads til 4 borgere der bor i 4 selvstændige
lejligheder.
Lejeboligerne er på ca. 55 m2 med tilhørende gårdhave og forhave.
Personalet har kontor i en separat lejlighed på Kjærsvej. Denne
lejlighed benyttes også som fællesrum, til mødeaktivitet og hvis
borgerne har behov for at være sammen på neutral grund eller se
personalet spontant.

Modtagere/Målgruppe Tilbuddet henvender sig til voksne udviklingshæmmede med psykiske
udfordringer og i mindre grad fysiske.

På Kjærsvej skal du kunne håndtere at bo ved siden af ”hr og fru
Jensen” og du skal kunne transportere dig selvstændigt fra egen
lejlighed og ud i nærmiljøet fx for at handle ind til eget forbrug.
Du skal kunne være alene om natten, da der fysisk ikke er nattevagt på
Kjærsvej.

Antal pladser
Værdigrundlag

24 (20 på Vejsgård allé og 4 på Kjærsvej)
Samarbejdsværdier bygger på Slagelse kommunes værdier ud fra en
recoveryorienteret tilgang.
Vi skaber værdi sammen med borgerne, understøtter ønsker og behov
og egen livsmestring gennem forståelse og anerkendelse på en måde
som den enkelte borger selv definerer.

Formål

Faglige metoder

Formålet er at udvikle og bevare borgernes individuelle kompetencer,
så borgeren får et selvstændigt og værdigt liv.
Faglige tilgange:
 Recovery – orienteret Rehabiliterings tænkning
 Kommunikationspædagogisk tilgang
 Anerkendende tilgang
 Relationspædagogisk tilgang
 Ressourceorienteret tilgang
 Etisk tilgang
Pædagogiske metoder:
 Recovery – orienteret rehabiliterings tænkning
 Sociale kompetencer ADL som metode
 Tegn til Tale (TTT)
 Jeg støttende samtaler
 Billede / Film/ Visuelt IT støttesystemer
 Etisk refleksion
 Trafiklys metoden

Særlige kompetencer

Graduering af
støttebehov

Borgerinddragelse gennem trafiklysmetoden og særligt fokus på
medborgerskab/selvbestemmelse i praksis både i hverdagen og på
diverse borgeraktive møder.
Personalet har erfaring med udviklingshæmning og seksualitet.
Personalet har erfaring med udviklingshæmning og misbrug af
rusmidler (samarbejde med Rusmiddelcenter)
På stedet bor pt. borgere der er tildelt takst 1, 2 og 3 og nogle med en
tillægsbevilling

Ydelsens indhold og
omfang

Voksenudredningsmetoden fokuserer på at afdække, hvordan
borgerens fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse og/eller sociale
problemer påvirker borgerens mulighed for aktivitet og deltagelse.
Udredningsmetoden er bygget op omkring 11 temaer, som dækker
forskellige aspekter af borgerens liv og situation, hvor der
dokumenteres ud fra de 7 af dem.
Praktiske opgaver i hjemmet
Støtte/guidning ift. vejledning (med udgangspunkt i at borgeren er
aktiv i det omfang de formår)
 Daglige rutiner i egen bolig fx vækning om morgenen,
oprydning, opvask.
 Tøjvask og sortering af tøj.
 Og andet der relaterer til at bo i egen bolig og de pligter der
følger med dette. (ADL træning)
Egenomsorg
Guidning eller hjælp til:
 Personlig pleje og hygiejne som bad, toiletbesøg, hårvask,
barbering, tandbørstning, hudpleje, negleklipning og
påklædning.
 Støtte/hjælp til f.eks. etablering af rengøring i eget hjem hvis
den enkelte ønsker dette
Alle borgere har brug for let guidning til moderat hjælp.


Guidning/støtte ift. sund kost og borgerens egne ønsker om
Evt. livsstilsændring eller andet.

Mobilitet
Guidning eller hjælp til:
 Støtte/hjælp til anvendelse af individuelle hjælpemidler f.eks.
gangrollator, høreapparater, transportstol eller andet.
For at få det optimale udbytte af de faciliteter der er på stedet, skal man
som beboer kunne transporterer sig selv fra egen bolig over i
fælleshuset og beboerne skal være i stand til selv at kunne tage overtøj
på, inden de forlader egen bolig.
Kommunikation
Støtte og hjælp til:
 Kontakt til familie og netværk
 Kontakt til læge, tandlæge, fysioterapeut, diverse øvrige
specialister
 Offentlige myndigheder
Flere borgere er selv i stand til at ringe til deres forældre eller andre
pårørende, ligesom flere selv kan befordre sig til og fra dagtilbud.
Flere borgere er i stand til selv at færdes i nærmiljøet og med offentlige
transportmidler.

Flere borgere har behov for støtte/guidning ved kontakt til f.eks. læge
og offentlige myndigheder.
Støtte og hjælp til:
 At udvikle og fastholde færdigheder i forbindelse med
koncentrations- og indlæringsevnen
 At udvikle og fastholde evnen til at kommunikere
 At anvende relevante kommunikationsredskaber i dagligdagen
Der gives støtte til intellektuelle og kommunikative færdigheder.
Sundhed
Hjælp til:
 Dosering af medicin
 Bestilling af medicinske præparater
 Udlevering af medicin
 Hjælp til at øre-/øjendrypning
 Udskiftning af batteri i høreapparat
Alle borgere har brug for, at personale doserer og udleverer deres
medicin. De fleste borgere indtager dagligt medicin, og mange får
løbende omlagt medicin.
Vejledning/ guidning ”Jeg støttende” samtaler om
seksualitet med respekt for borgerens integritet og ret til
selvbestemmelse.
Specialcenter Slagelse har en seksualvejleder ansat.
Samfundsliv
Hjælp og støtte til:
 At lægge budget, udarbejde en økonomiaftale, spare op/hæve
penge og til dagligt at administrerer egne penge, samt opnå en
forståelse af penges værdi.
 Tilbud om deltagelse i budgetmøde med værge og boligselskab
 Åbne sin postkasse, læsning af breve og håndtering af posten
Det varierer meget hvor meget den enkelte har interesse eller forståelse
for egen økonomi. Derfor tilbydes individuel støtte jf. dette.
Der ydes hjælp hvis en borger ønsker en økonomisk værge.
Vejledning og støtte til:
 Indretning af egen bolig, vedligeholdelse og fornyelse af egen
bolig, eller ændring af boligsituation.
Borgeren støttes i at købe møbler og hjælpes med indretningen af
boligen. Fysisk vedligeholdelse af boligen foregår gennem
ejendomsadministrationen efter gældende regler for almene boliger.
Støtte og hjælp til:
 At afdække ønsker og behov til beskæftigelse, uddannelse,
beskyttet beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud



At ”passe” sin uddannelse, sit beskyttet beskæftigelsestilbud
eller sit aktivitets- og samværstilbud.
 Ændringer af uddannelse/dagtilbud
 At have størst mulig indflydelse på indhold samt omfang og
mødetider i forhold til beskyttet beskæftigelsestilbud og
aktivitets- og samværstilbud.
Størstedelen af borgerne er i en form dagtilbud enten beskyttet
beskæftigelsestilbud eller aktivitets- og samværstilbud. Enkelte
borgere har valgt at melde sig ind i aktivitetscenter.
De borgere der ikke selv er i stand til at benytte offentlige transport til
deres arbejde, bliver transporteret i fælles bus bevilliget af borgerens
handlekommune.
Socialt liv
Guidning, motivering og støtte til:
 At være bevidst om egne personlige forhold og rettigheder
 At udvikle sig, rykke grænser og få mod til at turde.
 At fastholde færdigheder i forbindelse med at have størst mulig
indflydelse på eget liv
 At medvirke til og indgå i udarbejdelsen og gennemførelsen af
samarbejdsaftalen og handleplansmøde.
Alle borgere har behov for støtte til at udvikle og fastholde
færdigheder, for at få størst mulig indflydelse på eget liv. Borgerne
deltager i eget handleplansmøde og er ligeledes med til at udtrykke
egne ønsker for mål og delmål.
Som beboer er du knyttet op på et fast pædagogisk team og hver borger
har mindst en kontaktperson.
Den enkelte borger har mulighed for at vælge fællesskabet til eller fra.
Er man en del af fællesskabet har man medindflydelse på kost, indkøb,
tilberedning af dagens ret og hvilke tiltag der skal foregå i forhold til
fællesskabet. Der er personale hele døgnet.
Der afholdes beboermøder fast 1x om måneden samt et velfungerende
brugerråd der består af borgere og en repræsentant fra Kjærsvej.
På Kjærsvej har hver borger en fast kontaktperson og samtidig arbejder
personalet også naturligt på tværs af borgergruppen. Åbningstiden på
Kjærsvej er fra kl. 9.00 til ca. 22.00. Udover dette tidspunkt kan
borgerne kontakte personale på Vejsgård Alle. .
På Kjærsvej er der ikke tilknyttet en nattevagt, borgerne har mulighed
for at kontakte nattevagten på Vejsgård Alle, hvis de har brug for at
tale med en medarbejder om natten.
Der afholdes Beboermøder fast 1x om måneden.
Støtte og hjælp til:
 At udvikle og anvende indlærte færdigheder i dagliglivets
aktiviteter og rutiner
 At udvikle og fastholde hensigtsmæssige adfærd og kontakt til
andre



At fastholde hensigtsmæssige omgangs- og kontaktformer,
kunne reagere hensigtsmæssigt og fastholde hensigtsmæssige
reaktionsmåder i forbindelse med begivenheder og krav
 At kunne klare hverdagens udfordringer i forbindelse med
følelsesmæssige og adfærdsmæssige udsving
Der er stort spænd i borgernes følelsesmæssige og adfærdsmæssige
færdigheder. Således går ydelserne fra træning af selvindsigt og sociale
historier til at enkelte borgere er ude at stand til at lære gennem
erfaringsdannelse, og har i højere grad brug for ydre tryghed gennem
pædagogisk tilstedeværelse.
Hjælp til:
 At beskrive konkrete indsatser der skal til for at nå mål,
herunder borgerens indsatser
 At beskrive delmål og succeskriterier og hvilke
samarbejdspartnere, der tænkes inddraget
 At udvikle og fastholde egne færdigheder
Alle borgere har behov for støtte og hjælp til at udvikle og fastholde
sociale færdigheder, indgå og engagere sig i sociale sammenhænge og
til at fastholde og opbygge netværk.
Støtte og hjælp til:
 At tilmelde sig fritidsaktiviteter, kurser og lignende, hvis de
har ønske herom.
Niveauet spænder fra borgere der deltager i dagligdags aktiviteter,
oprydning i hjemmet, tømme postkasse, andre praktiske opgaver til
borgere der ønsker deltagelse i Klub Fri, Café Amalie, eller andre
arrangementer i nærmiljøet
Øvrige ydelser og
servicemeddelelser

Visitation:
Når borgerne visiteres, sker det med udgangspunkt i en § 141handleplan. Denne plan laves med udgangspunkt i
Voksenudredningsmetoden (VUM), der udarbejdes af den bevilgende
myndighed. Myndighed fremsender en bestilling, som tilbuddet
arbejder ud fra.
Øvrige samarbejdspartnere:
 Pårørende og andet netværk
 Dagtilbud samt øvrige samarbejdspartnere
 Fysioterapi
 Specialtandpleje, fodpleje, praktiserende læge,
ambulatoriesygeplejerske
 Tandlæger

Samarbejdsaftale

Tilbuddet til borgeren tager udgangspunkt i
Voksenudredningsmetoden (VUM) og den enkelte borger deltager
efter evne i udfærdigelsen af at lave mål.

Takst

Egenbetaling

Taksten er beregnet på baggrund af udredning i
Voksenudredningsmetoden. Der er en gensidig forpligtelse mellem
kommune og SPS i forhold til regulering af takst jf. kontrakt.
Obligatorisk egenbetaling
Borgerne betaler husleje efter Lov om almene boliger, det vil sige med
mulighed for boligstøtte. I huslejen indgår betaling for el, vand og
varme. Ydelserne er bestemt af boligens størrelse. Derudover betaler
borgeren en fastsat andel af fælles arealer.
Valgfrit
Der er mulighed for at tilkøbe kost, rengøring i egen bolig,
vinduespolering og vask af tøj. Priser for tilkøbsydelser oplyses af
tilbuddet.
Betaling opkræves så vidt muligt gennem PBS.

Ferie

Der ydes pædagogisk støtte i op til 5 dages ferie om året i Danmark.
Ferien afholdes som udgangspunkt i grupper, kan dog afholdes i op til
5 enkeltstående dage såfremt borgeren ikke magter op til 5 dages
sammenhængende ferie. Borgeren betaler egne udgifter jf. Slagelses
serviceniveau. Ferie til borgeren beror på en individuel konkret
vurdering ud fra borgers behov.
Der er mulighed for at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse, hvis man
ønsker yderligere ferie. For at der kan tilkøbes socialpædagogisk
ledsagelse under ferie, skal ferien indeholde mindst én overnatning jf.
Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie. Tilkøb er en
vurdering af den daglige leder i forhold til drift.

Traditioner

For beboerne
 Påske, juleaften og nytårsaften holdes for de beboere som
ønsker det.
 Sjællandsfestival, musikaftener m.m.
 Fejring af højtider og andre arrangementer bliver afpasset til
borgernes behov.
 Idrætsdage i uge 27
 Fast sommerfest og julefest hvor pårørende og venner er
inviteret.
For Sjællandsfestival og andre arrangementer skal der forventes
egenbetaling.

Indlæggelse på
sygehus

Hvis borger er indlagt på sygehus følges denne til der er lavet en klar
behandlingsplan, herefter vil der være besøg.
Rekvirering af personalehjælp kan tilkøbes af sygehuset efter Region
Sjællands sundhedsaftale.

Ledsagelse efter § 97

Kørsel
Ledsagelse af
tilbuddet

Efter bevilling fra kommune kan borger benytte op til 15 timers
ledsagelse pr. måned med mulighed for opsparing af timer. Der
tilbydes hjælp eller støtte til at søge ledsagelse efter Lov om Social
Service § 97.
Borgere der bor på Kjærsvej har som udgangspunkt ikke bevilliget
ledsagertimer efter § 97, da alle skal kunne transportere sig
selvstændigt i nærmiljøet og uden for egen by.
Der er 2 busser tilknyttet stedet, ingen af dem er liftbus
På Vejsgård tilbydes der ledsagelse til følgende aktiviteter:
 Borgerne tilbydes ledsagelse til et kulturelt arrangement årligt.
Eksempelvis til Sjællandsfestival.
 Endvidere planlægges ledsagelse til arrangementer både internt
som eksternt, i det omfang det er muligt.
 Ledsagelse til bank, frisør, indkøb mm. tilbydes hver 14. dag.
For de borgere der ikke er i stand til selv at tage af sted
På Kjærsvej tilbydes ledsagelse til følgende aktiviteter:
 Som en del af det pædagogiske arbejde kan en borger tilbydes
en-til-en ledsagelse til indkøb af dagligvarer og personlig
guidning til dette.
 Grønlandsrejse (for Grønlændere)
 En fælles sommerhus ferie med 1-2 overnatninger.
Som udgangspunkt ledsages borgerne ikke udover til nogle fællesturer
årligt. Tivoli, sommerfest, og et par andre udflugter der som borgerne
ønsker at gøre i fællesskab.

