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Leverandør
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Lovgrundlag for
botilbuddet

Boligerne er etableret som handicapegnede boliger efter lov om
almene boliger §105, stk. 2, jf. §115, stk. 2.
Boligerne udlejes efter lov om almene boliger §57, stk. 2 med
klageadgang efter §58c.
Ydelsernes indhold er reguleret efter lov om social service §§ 83
og 85.

Formål med
indsatsen

Formålet med botilbuddet er at bidrage til at skabe en tilværelse
for den enkelte på egne præmisser.
Indsatsen tager sigte på, at beboeren kan bevare eller forbedre
sine fysiske færdigheder og psykiske og sociale kompetencer.

Målgruppe

Målgruppen er voksne med udviklingshæmning uden behov for
døgndækning.
Borgere i målgruppen er kendetegnet ved, at der udover
udviklingshæmningen kan være tale om mindre fysiske handicap
samt mindre psykosociale problemstillinger.
Målgruppen vurderes ud fra Voksenudredningsmetoden at have
betydelig og varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
svarende til niveau C eller D, hvilket defineres ved:
Moderat problem (middel/noget) C
Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af
moderat personassistance klare sin hverdag.
Svært problem (omfattende/meget) D
Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende
personassistance klare sin hverdag

Antal pladser

6 pladser

Fysiske rammer

Botilbuddet er beliggende i Græsted og består af 6 lejligheder og
et fælleshus.
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Bofællesskabet er ikke egnet til kørestolsbrugere.
Ydelsens indhold

Hjælpen og støtten tager udgangspunkt i den enkelte beboers
individuelle situation og funktionsnedsættelse, med respekt for
borgerens egne behov og ressourcer.
Takst 1
Praktiske færdigheder, fysisk hjælp og personlig
pleje/omsorg
Støtte til: Afklædning, toiletbesøg, frisering, påklædning,
tandbørstning, intim hygiejne, bad, hårvask, barbering og
negleklip.
Kost og forplejning
Støtte til planlægning og udførelse af opgaver vedrørende
madtilberedning og servering / oprydning herunder
madpakkesmørring.
Praktiske daglige gøremål
Støtte til: Individuelt støtte/træning i dagligdagsfunktioner,
herunder, planlægning af oprydning, rengøring, tøjvask,
tøjindkøb, nyanskaffelser, oprydning i lejlighed og sengeredning.
Der ydes 1 times praktisk hjælp til rengøring hver 14. dag efter
servicelovens § 83.
Eksterne kontakter
Støtte til: Kontakt til offentlige myndigheder herunder
handleplansmøder og møder på arbejdsplads.
Møder og telefonmøder med pårørende.
Helbred og medicin
Støtte til:
Læge (typisk 6-8 gange årligt).
Tandlæge (ca 2 gange årligt).
Lægeordineret fysioterapeut (typisk max 10 behandlinger,
årligt).
Speciallæge herunder psykiater, neurolog (typisk 3-4 gange
årligt).
Kommunikation/samarbejde i forbindelse med indlæggelse (ca.
1 x 1½ pr. år).
Dosering og udlevering af ordineret medicin.
Administrative og økonomiske forpligtigelser
Støtte til: bankbesøg og bistand til banktransaktioner m.m.,
administration af økonomi, budgetlægning og gennemgang af
post.
Øvrige fokus i forbindelse med ydelsen
Støtte til: Udvikling og eller vedligeholdelse af intellektuelle og
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sociale færdigheder. Styrkelse af kompetencer i forbindelse med
indflydelse på eget liv.
Andet
Etablering/vedligeholdelse af socialt netværk ved ledsagelse til
f.eks. biograf, gåture, restaurant besøg m.m.
Årligt traditionsbundet arrangement i samarbejde med
bofæller og pårørende.
Støtte til at etablere eller vedligeholde et givende fritidsliv.
Der er indeholdt i gennemsnit 7 timers individuel ledsagelse pr.
beboer pr. måned i botilbuddet, der evt. kan suppleres med
ledsageordning efter servicelovens § 97, forudsat at borgeren er i
målgruppe herfor. Ovenfor omtalte ledsagelse til sport, kultur og
sociale aktiviteter forudsættes rummet inden for denne
tidsramme hvis der er tale om individuel ledsagelse.
Takst 2
Ud over ovenstående indsatser under takst 1 ydes hjælp til
beboere, der har behov for personlig pleje, herunder hjælp til
f.eks. toiletbesøg, lejring og forflytninger, badning og hel eller
delvis hjælp med måltider efter servicelovens § 83 (svarende til
fælles sprog, funktionsniveau 3).
Et botilbud med fælles aktiviteter og indflydelse på egen
hverdag
Der tilbydes praktisk og socialt fællesskab omkring dagens
måltider, og støtte fra personalet, i den udstrækning der er behov
for det. Beboeren er medbestemmende ift. madplaner m.v.
Der skabes en tydelig vekselvirkning mellem hverdage og
weekender, hvor der er mere tid til sociale aktiviteter.
Der tilbydes aktiviteter i samarbejde med beboerne.
Der sikres støtte til det personlige samspil mellem beboere,
medarbejdere og pårørende i dagligdagen.
Taksten

Der er 2 takster. Der henvises til www.tilbudsportalen.dk

Indsatsernes
omfang

Botilbuddet er uden natdækning.
Der ydes individuel støtte og tid til fællesskabet fra kl. 7.00-9.00
om morgenen, og fra kl. 15.00-20.00 eftermiddag/aften på
hverdage, samt fra kl. 08.00– 20.00 i weekender og helligdage.
Beboerne er som hovedregel i beskyttet beskæftigelse eller
aktivitets- og samværstilbud 4 dage om ugen. Den 5. dag bruges
som hjemmedag, hvor beboeren får støtte til daglige praktiske

Side 3

gøremål.
Særlige
bemærkninger

Egenbetaling
Borgeren betaler husleje og øvrige boligudgifter for sin egen bolig
og for en del af fælles boligareal, herunder fællesudgifter, i
henhold til lov om almene boliger. Borgerne betaler for mad,
drikke, vask, materialer og deltagelse i aktiviteter, herunder
kørsel.

Faglige
kvalifikationer

Pædagogisk uddannede og/eller pædagogisk erfaring.

Pædagogisk
fokus

Det pædagogiske fokus tager udgangspunkt i, at alle, uanset
handicap, har de samme rettigheder og pligter i det danske
samfund. Det betyder, at beboernes selv- og medbestemmelse
vægtes højt. Derfor tilrettelægges det pædagogiske arbejde i
samarbejde med beboeren og med udgangspunkt i den
handleplan, som er opstillet for beboerens liv. Handleplanens
indhold omsættes til en pædagogisk plan, hvor indsats og
metoder afstemmes i forhold til den enkelte beboers nærmeste
udviklingszone og særlige behov.

Botilbuddet har fokus på efteruddannelse i neuropædagogik,
autisme og elektroniske medier.

Der tages afsæt i relationspædagogik med inddragelse af
forskellige metodikker afhængig af den enkelte beboers
forudsætninger/forståelsesverden og udviklingsmål (visualisering,
pictogram-systemer, fotosymboler, konkreter symboler).
Bruger/pårørend
eråd

Pårørendemøde 2 gange årligt fælles med botilbuddet
Hestehaven. Beboermøde hver 6. uge.

Henvisninger

www.gribskovboogstottecenter.dk
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