Pårørendemøde den 21-3-17

- Alle tilstedeværende præsenterede sig, der var ca. 30 pårørende,
ledelse, nogle medarbejder, socialrådgiver og Bestyrelsesformand til
sted.

Ledsagelse § 97 – ved Socialrådgiver Jens Tamborg fra
Spastikkerforeningen
- Jens gennemgik ledsagerordningen §97
Han oplyste bl.a. at alle der har fået tilkendt ledsagelse har 15 timer om
måneden samt at vi skulle være opmærksomme på at beboerne hvert år skal
søge om ”betaling af udgifter til befordring og aktiviteter for ledsageren”,
dette er et fast beløb på 866,- kr.
ansøgningsskema findes på www.borger.dk søg på ledsager.
Jens oplyste også at når man bor på bosted/ fripleje bolig har bostedet ret til
at ”råde” og eksempelvis 6-7 timer af de 15 månedlige ledsager timer til
fælles aktiviteter. Her til kunne Kildehaven oplyse at det har de valgt ikke at
gøre da de unge mennesker har meget forskellige aktiviteter.
Peter Johansen fra Kildehaven gennemgik hvordan og hvilket skema samt
udregningsmetoder de bruge til ledsagertimer for den enkelte beboer.
Rent lovgivningsmæssigt er det altid en individuel ledsagelse, også selvom
man er flere beboere om at dele en ledsager.
Kildehaven opgør dog timeforbruget efter begrebet, delt ledsagelse. Her kan
man være flere beboere om en ledsager, uanset om man er 2 eller 5 om at
dele en ledsager bliver hver enkelt beboer trukket 50 % tid.
Delt ledsagelse understøtter socialiseringsprocessen for mange beboere,
derfor opleves som ofte en ledsager med to beboere.

Man kan få Kildehavens opgørelse hvert kvartal ved henvendelse til Peter.
Beboeren, eller værge for beboere kan få den – eller hvis der foreligger en
fuldmagt fra beboeren.

Information/ kommunikation/ dialog
- Ledelsen har aftalt med pårørenderådet at inden for de næste 3
måneder skal der foregå en proces hvor alle pårørende får tilbuddet
om at mødes med ”sin” teamleder og en af medarbejderne i
kontaktpersonteamet til en forventningsafstemning omkring dialog
og informationsniveau.
- Herefter var der et kort gruppe arbejde om forventningsafstemning af
informationsniveau for enheden og hele Kildehaven, hertil kom der en del
ønsker fra pårørende om hvad de gerne ville oplyses om og hvor tit, det vil
pårørenderådet forsøge at arbejde videre med sammen med ledelsen.
Annica opfordrede til at hvis nogle pårørende kom i tanke om noget senere
var de velkommende til at sende en mail.

Evt.
- Næste pårørendemøde vil formentlige blive i september, her ønskes
opsamling på dette møde ”hvor langt er vi kommet”, § 100, ”dagligdagen i
enhederne”, værgemål.
- Helle fra ”Gården” oplyste at der den 24. maj om aften vil blive afholdt
talentshow med brugerne på ”Gården”
- Der var flere pårørende som syntes det havde været en god aften
- Jerrik oplyste flere årsager til at der er personale som er stoppet på
Kildehaven blandt andet at kommunerne har skåret ned på bevillingerne til

beboerne, Kildehaven har ledige lejligheder, Jerrik opfordrede også pårørende
til at give personalet et ”skulderklap” og positiv ros.
- Sys opfodrede til at dele linket om ledige lejligheder på Facebook og lade det
gå fra mund til mund.
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