From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Signe Pedersen
20 Feb 2017 11:27:31 +0100
Signe Pedersen
Sender: Politiske_ma°l_for_voksenservice
Politiske_ma°l_for_voksenservice.pdf

Din meddelelse er klar til at blive sendt med følgende vedhæftede filer eller links:
Politiske_ma°l_for_voksenservice

POLITISKE
MÅL FOR
VOKSENSERVICE
2016-2017

2

FR E D E R I C I A KO M M U N E

P O L I T I S K E M Å L FO R VO K S EN S ERV I CE

Voksenservice støtter dig
i at bevare styringen og
selvstændigheden.

Forord
Byrådet og borgere i Fredericia har formuleret en vision for

De politiske mål er kategoriseret i fire temaer: Det gode møde

Fredericia Kommune. Visionen tegner de store linjer for ud-

med dig, Samarbejdet med dit netværk, Fællesskaber og Fore-

viklingen af Fredericia frem mod 2020.

byggelse og sundhed.

Social- og Omsorgsudvalget har med afsæt i byrådets vision

Målene er sat for, at du og Voksenservice kan afstemme for-

for Fredericia Kommune formuleret politiske mål for samar-

ventninger til hinanden. Målene skal samtidig fungere som en

bejdet mellem dig som borger med et handicap, en sindslidelse

rettesnor i samarbejdet med aktører uden for Voksenservice

eller en misbrugsproblematik og Voksenservice.

– f.eks. dit netværk, som sammen med dig kan gøre en positiv forskel, frivillige foreninger, Handicaprådet, Udsatterådet,

Hjørnestenen i målene, som gælder for 2016-2017, er, at tilby-

fagafdelinger i kommunen, private virksomheder.

de en indsats, som skaber størst mulig værdi for dig inden for
de ressourcemæssige rammer. Det er dit liv, det handler om,
og det er helt centralt, at Voksenservice støtter dig i at bevare
styringen og selvstændigheden.
Der skal være fokus på det, der er vigtigt for dig, på dine ressourcer og på det, du kan og vil. Vi skal blive endnu skarpere
på at møde dig med en rehabiliterende indsats, som er tilpasset din situation og dine behov.

Henning Due Lorentzen
Formand for Social- og Omsorgsudvalget

“Vi har et særligt ansvar overfor borgere med
særlige fysiske eller psykiske behov. Vi ønsker
en rehabiliterende tilgang for at fremme deres
ressourcer og muligheden for at mestre eget liv”
Byrådets vision for Fredericia Kommune 2020
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Voksenservice har fokus på at give dig en tidlig forebyggende

Voksenservice indgår aktivt i samarbejdet med borger- og

indsat. I samarbejdet med dig sætter vi fokus på drømme, mu-

netværksråd.

ligheder og udvikling.

7

2

Du bestemmer, hvor meget dine pårørende skal være med i

Du skal mærke, at samarbejdet tager afsæt i det, der er vigtigt

samarbejdet – men de kan altid få en generel information og

for dig.

vejledning i Voksenservice.

3

8

Du skal møde kompetente og åbne medarbejdere, som re-

Voksenservice skal have et godt og løbende samarbejde med

spekterer dig og dine behov og grænser.

frivillige organisationer.

4

9

Voksenservice vil arbejde med at styrke maddannelse – det

Voksenservice skal arbejde med at synliggøre eksisterende

handler både om måltidet og om den oplevelse du kan få ved

aktiviteter i kommunen, som er relevante for dig.

at spise og nyde mad sammen med andre.

5

Voksenservice vil i samarbejde med dig gøre brug af velfærds-

Voksenservice vil støtte dig i at skabe relationer til andre end
personalet.

4
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teknologiske løsninger.

De 4 temaer

1. Det gode møde med dig

3. Fællesskaber

I Social- og Omsorgsudvalget har vi gjort det gode møde med

Fællesskab kan også findes med mennesker, vi endnu ikke

dig til et tema, fordi vi mener, det er vigtigt, at du bliver mødt

kender. Eller ved at genoptage en gammel interesse, du dyr-

med respekt, engagement og åbenhed. Du skal have lyst til

kede engang. Voksenservice skal hjælpe med at synliggøre

at indgå i samarbejdet, og vi vil gerne have, at det er dig, der

meningsfulde fællesskaber- f.eks. i frivillige foreninger med

sætter retningen for din rehabilitering. Samtidig skal du være

fokus på relationer og livskvalitet. Vi vil støtte dig i at være en

tryg ved at sige din mening og dele ud af dine erfaringer – på

naturlig del af de lokale fællesskaber, der findes i kommunen,

den måde hjælper du også med at forbedre de tilbud, der er i

hvis du ønsker det.

Voksenservice.

4. Sundhed og forebyggelse

I Fredericia Kommune vil vi gerne samarbejde med virksom-

Endelig ønsker vi i Social- og Omsorgsudvalget at sætte fokus

heder om at skabe løsninger, som kan hjælpe vores borgere.

på sundhed og forebyggelse, som medarbejderne skal tænke

I Social og Omsorgsudvalget tror vi på, at velfærdsteknologi

ind i den plan, som I sammen lægger for den støtte, du får.

kan øge livskvaliteten for mange. Derfor er det vigtigt, at Voksenservice følger med i, hvad der kan være relevant for dig –

Forebyggelse og sundhed kan være mange ting. Det kan være

og at du får præsenteret mulighederne.

at oparbejde gode vaner tidligt i livet f.eks. i forhold til mad-

2. Samarbejdet med dit netværk

kultur eller undgå misbrug af alkohol og stoffer. Det kan også
handle om, at vi i fællesskab får tænkt motion ind i din hverdag.

Livskvalitet handler også om de mennesker, vi har omkring
os. Det er dig, der afgør, hvor meget du ønsker at involvere

Vi vil være gode til at inddrage skoler og uddannelsesinstituti-

dit netværk, f.eks. familie og venner – vil du, så skal det ske

oner i det forebyggende arbejde. Det kan vi eksempelvis gøre

positivt og aktivt, og vi skal tage hånd om dine pårørende og

ved at bruge vores faglige viden til gavn for dig i vores samar-

hjælpe dem i deres rolle. Du har altid ret til at tage en selvvalgt

bejde med skoler og uddannelsesinstitutioner, så de er klædt

bisidder med til samtaler.

bedre på til at hjælpe dig tidligt, hvis du får behov for det.
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Sådan arbejder
vi med målene
1. Voksenservice har fokus på at give dig en
tidlig forebyggende indsats. I samarbejdet med
dig sætter vi fokus på drømme, muligheder og
udvikling

Vi vil hjælpe dig, der er ung og på vej ud i et misbrug, så du
kan komme tilbage til en god tilværelse i job og uddannelse. Vi
ansætter en læge i misbrugscenteret, som kan hjælpe dig. Vi vil
desuden tilbyde psykologsamtaler til dig, der kunne have gavn
af dette på din vej gennem uddannelsessystemet.

Handlinger
Du og andre borgere, der visiteres til en indsats i Voksenservice, bliver tilbudt en samtale bl.a. med fokus på sundhed og
trivsel. Samtalen gennemføres indenfor de første 3 måneder

2. Du skal mærke, at samarbejdet tager afsæt i
det, der er vigtigt for dig

efter nyvisitering. Vi dokumenterer, at du er blevet tilbudt en

Handlinger

sundhedssamtale.

Vi vil i mødet med dig tage udgangspunkt i dine mål og ambitioner. Vi vil være nysgerrige på, hvad du mener der skal til, for

I samarbejde med sundhedsafdelingen tilbyder vi dig målret-

at du kan opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv. Du skal

tede sundhedstilbud inden for emner som rygestop, kost og

opleve, at vores samarbejde giver dig værdi.

lignende. Disse tilbud er synlige på vores hjemmeside, og du
vil høre mere om disse tilbud, hvis du siger ja tak til en samtale

I samarbejde med dig udarbejdes der mål for din indsats. Du

med os omkring sundhed og trivsel.

vælger, hvilke mål du vil arbejde med og i hvilken rækkefølge.
Målene er tidsbestemte og bliver en del af din handleplan. Vi

Vi vil sammen med dig og andre borgere skabe en helt ny måde

evaluerer handleplanens indhold med dig i et aftalt interval.

at arbejde sammen på. Det betyder, at der etableres en ny
indgang til Voksenservice for dig som har brug for støtte, som

Særligt for dig, der har et handicap

rummer både lovgivningsbestemte tilbud og forebyggende

Du opfordres til at gøre brug af en forsamtale med en bruger-

initiativer som selvhjælpsgrupper, undervisning mv. Vi tilbyder

vejleder i forbindelse med førstegangs - og opfølgningsmøder.

samtidig råd- og vejledning. Du vil opleve, at vores indsatser vil

En brugervejleder er en borger ligesom dig, der har en særlig

være meget forskellige alt efter, hvor aktiv du selv kan være for

rolle i forhold til at hjælpe dig til at blive tydelig på dine mål og

at fremme dine muligheder for at klare dig selv. Sammen med

ambitioner.

dig vil vi undersøge og udvikle dit rehabiliteringspotentiale. Det
gør vi, for at du skal opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv.
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3. Du skal møde kompetente og åbne

I vores væresteder og på vores dagtilbud vil der jævnligt være

medarbejdere, som respekterer dig og dine

mulighed for, at du kan købe et velsmagende, ernæringsrigtigt

behov og grænser
Handlinger

og billigt måltid og nyde det i selvskab med ligesindede. Vi vil
følge op på din oplevelse af måltidet og bruge denne viden til
at justere vores tilbud til dig.

Vi vil i første halvår af 2017 lave en borgertilfredshedsundersøgelse, som evaluerer på om du oplever at blive mødt på dine

Særligt for dig, der har et handicap

værdier.

Vi vil åbne køkkenet på Center Kobbelgaarden, så det kan forsyne dig, der bor på Kobbelgaarden eller Ullerupdalvej med

Alle medarbejdere i Voksenservice vil i løbet af 2016 gen-

mad, der kan nydes i fællesskab. Vi vil arbejde på at skabe akti-

nemgå et uddannelsesforløb med henblik på at møde dig med

vitetsjob i køkkenet for dig og andre borgere.

åbenhed og respekt.

4. Vi vil arbejde med at styrke maddannelse

Vi vil opfordre dig til deltagelse i partnerskabsprojektet ”Grow
Your Life”. Projektet er målrettet udviklingshæmmede borge-

– det handler både om måltidet og om den

re, som har lyst og interesse for at deltage i kurser i madlav-

oplevelse du kan få ved at spise og nyde mad

ning. Du vil kunne få udbygget dit netværk med ligesindede og

sammen med andre

andre borgere i Fredericia.

Handlinger

Særligt for dig, der har en sindslidelse

Vi vil opfordre dig til at dyrke de sociale, kulturelle og sund-

Vi vil tale med dig, der er psykisk sårbar og modtager støtte

hedsmæssige aspekter ved at spise sammen med andre. Du

i eget hjem, om hvordan sund kost og motion kan være med

kan eventuelt sætte dig mål i forhold til, hvordan du ønsker at

til at øge din livskvalitet. Hvis du ønsker det, kan vi sammen

arbejde med maddannelse.

arbejde på at gøre sund kost og motion til en naturlig del af
din dagligdag.

Vi vil gøre det synligt for dig, hvor du kan købe et måltid og spise sammen med andre - enten i et af kommunens tilbud eller i
private tilbud.
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5. Voksenservice vil støtte dig i at skabe

6. Voksenservice indgår aktivt i samarbejdet

relationer til andre end personalet

med borger- og netværksråd

Handlinger

Handlinger

Vi vil tale med dig om, hvordan du kan danne relationer til an-

Vi vil understøtte, at borger- og netværksråd bidrager til at

dre borgere. Hvis det er værdifuldt for dig at få nye relationer,

skabe et aktivt liv på botilbuddene. Dette gør vi bl.a. ved at

vil vi arbejde med at skabe flere relationer og arbejde med,

sikre en løbende dialog med borger- og netværksråd.

hvad du kan tilføre andre i relationen.

7. Du bestemmer, hvor meget dine pårørende

Særligt for dig, der har en sindslidelse eller et misbrug

skal være med i samarbejdet – men de kan

Indsatsen vil blive tilrettelagt, så mest muligt foregår sammen

altid få en generel information og vejledning i

med andre borgere. Vores mål er, at 40 procent bliver tilbudt
gruppebaseret indsats og 50 procent af disse har skabt nye
relationer ved indsatsens ophør.

Voksenservice
Handlinger
Vi vil opfordre dig til at tage en god ven eller en pårørende

Vi opfordrer dig, der er psykisk sårbar, til at deltage i frivillige

med til førstegangssamtaler og opfølgningsmøder.

aktiviteter, hvor målet er at møde ligesindede og andre Fredericia borgere.

Dine pårørende kan altid henvende sig til Myndighedsafdelingen i Voksenservice og få en generel information og vejledning.

Særligt for dig, der har et handicap

Vi vil gøre dine pårørende opmærksomme på dette.

Vi vil opfordre dig, der er udviklingshæmmet, til at deltage i
partnerskabsprojektet ”Grow Your Life”, hvor målet er at

Der hvor du ønsker, at vi inddrager dine pårørende, skal de på-

møde ligesindede, frivillige og andre Fredericia borgere.

rørende opleve, at deres viden bliver inddraget i samarbejdet
med dig, dine pårørende og Voksenservice.

Du vil opleve, at vi begynder at tænke i, hvordan du kan deltage i grupper med andre borgere, der er udviklingshæmmede.

Støttegrupper for pårørende vil blive etableret i tilknytning til
en ny indgang til Voksenservice.
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Vi vil invitere organisationer
til samarbejde til gavn for dig
og andre borgere.

8. Voksenservice skal have et godt og løbende

10. Vi vil i samarbejde med dig gøre brug af

samarbejde med frivillige organisationer

velfærdsteknologiske løsninger

Handlinger

Handlinger

Vi vil invitere organisationer til samarbejde til gavn for dig og

Vi vil i Voksenservice sørge for, at relevant teknologi er tilgæn-

andre borgere. Formålet er at udvikle partnerskaber med fri-

geligt for dig. Det kan f.eks. være via Skype eller ved at indføre

villige organisationer.

virtuel bostøtte, som er støtte til dig i dit eget hjem via elektroniske medier.

Vi etablerer en fremskudt sagsbehandlingsfunktion på Kirkens Korshær.

Hvis du visiteres til en indsats, er der taget stilling til muligheden for, at velfærdsteknologi kan være en hjælp for dig. Det

9. Voksenservice skal arbejde med at synliggø-

er en betingelse for bevillingen, at teknologien fremmer din

re eksisterende aktiviteter i kommunen, som

selvstændighed.

er relevante for dig

Vi vil i løbet af 2016 sætte fokus på digitale muligheder, som

Handlinger

kan kombineres med pædagogisk praksis. Vi vil i samarbejde

Vi udarbejder et elektronisk aktivitetskatalog over aktiviteter,

med dig og øvrige borgere igangsætte og afprøve forskellige

som du kan finde på vores hjemmeside. Aktivitetskataloget op-

applikationer.

dateres løbende. Vi vil forsøge at få vores samarbejdspartere i
andre dele af kommunen og frivillige foreninger mv. til at byde

Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af Voksenservice

ind med aktuelle aktiviteter, så du kan få et overblik på tværs af

med borgere og medarbejdere, som skal have fokus på afprøv-

kommunen.

ning og implementering af velfærdsteknologi. Gruppen skal
mødes 3 gange årligt.

Vi vil i samarbejde med dig og andre borgere undersøge, hvilke
andre muligheder der er for at synliggøre eksisterende aktiviteter i kommunen.
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Opfølgning
og evaluering
De enkelte centre og afdelinger i Voksenservice skal implementere de politiske mål og handlinger i samarbejde med borgere og medarbejdere. Der følges løbende op på status for mål
og handlinger i de enkelte centre og afdelinger.
Social- og Omsorgsudvalget præsenteres ultimo november
2016 for en midtvejsevaluering af implementeringen af de politiske mål og handlinger for Voksenservice. Ultimo 2017 præsenteres Social- og Omsorgsudvalget for en slutevaluering af
implementeringen af mål og handlinger.
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Afslutning
De politiske mål og handlinger er et resultat af en proces, som

De politiske mål og handlinger tager udgangspunkt i de områ-

startede i foråret 2015.

der, som Voksenservice har ansvaret for, samtidig med at det
beskrives, hvordan vi i samarbejdet med andre aktører i Fre-

For at sikre, at de politiske mål kan omsættes til konkrete initi-

dericia vil gøre vores yderste for at gøre en positiv forskel for

ativer og handlinger, har det været afgørende for Voksenser-

dig og andre borgere.

vice, at omgivelserne har været inddraget i processen.
God kommunikation med dig og med vores samarbejdspartVoksenservice gennemførte derfor en række interviews med

nere, herunder med dit netværk, er en vigtig forudsætning for

borgere, der i hele eller dele af deres liv får støtte af Voksen-

at vi sammen kan nå i mål med de konkrete handlinger, som

service, deres pårørende, repræsentanter fra Handicapråd og

følger af de politiske mål. Kommunikation vil derfor være en af

Udsatteråd i Fredericia Kommune, samt medarbejdere og le-

de ting, som vi generelt vil have fokus på i de kommende to år.

dere i Voksenservice. De mange udsagn, ønsker og behov, der
er blevet udtrykt undervejs i processen indgår i arbejdet med
at udforme og konkretisere de politiske mål for Voksenservice.

bejdspartnere – mange dygtige medarbejdere,

De politiske mål sætter den overordnede ramme om og ret-

som gør en stor indsats i det daglige arbejde i

ning for indsatsen de kommende to år. Nogle af de konkrete

mødet med dig og andre borgere. Vi vil derfor

handlinger, som følger af målene, kan hurtigt sættes i værk,

også fremadrettet have fokus på at tiltrække

mens andre har en lidt længere tidshorisont. Voksenservice vil
i samarbejde med det politiske udvalg og interessenter justere
handlingerne undervejs, hvis det viser sig nødvendigt og sikre,
at der bliver en sammenhæng til de øvrige initiativer, som sættes i søen i Voksenservice.
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og fastholde kvalificerede medarbejdere”.
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