Udvikling og fremtidig organisering af aktivitets- og
beskæftigelsesmuligheder på handicapområdet i Sønderborg
Kommune
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Opgaven
 Socialpolitikken: Vi skal gøre det bedre med udgangspunkt i den enkeltes
ressourcer, kompetencer, drømme og håb

Tilpassede
tilbud til meget
handicappede
og / eller
ældre borgere

Bedre tilbud
på
værkstederne,
hvor udvikling,
kreativitet og
arbejde er i
centrum

Jobmuligheder
på almindelige
arbejdspladser
og i
inkluderende
miljøer
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Humlehøj (25)
Glas, kreativ,
butik, cafe,
køkken, rengøring
BILKA (20)
Flaskerum
affaldssortering
forefaldende
opgaver

Natur (26)
Landbrug,
gartneri,
gårdbutik,

Alssund samt
bonære
Individuelt
tilrettelagte tilbud
(33)

Anden ekstern
(10)

SAABU
Jobkonsulenterne
(Rådgivningsteam)

Østerlund (51)
Grøn service
palleværksted
kreativ og metal
aktivitetsgruppe

SAABU Alssund
(21)
Snedkeri
Brændekløveri
Drift, vedligehold
og montage
Ikke fastlagt
placering (20)
Ældrecenter
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Aktuel status
 Arbejdsgruppens anbefalinger er nu behandlet i
social- og seniorudvalget. Høringsfase frem til
25. januar 2019
 BILKA kører fortsat med succes
 Seniorklubber – er opstartet d. 19. november, i
første omgang med placering på Søndervang
 Internt flyttehold kører
 Snedkeriet på Alssund er nu i drift
 Kreativgruppen på Østerlund er nu i drift
 Gårdbutikken på Natur godkendt af
fødevarestyrelsen. Indvielse i januar
 Humlehøj – vi afventer byggetilladelse og
udbud. Forventet opstart i januar / februar
 Jobkonsulenterne – opstart med tre ugentlige
dage i januar. Udvides til otte dage i februar,
hvor endnu en konsulent opstarter
 Placering af medarbejderne er på plads
 Udmelding om tilbud til borgerne, sandsynligvis
inden juleferien
 Samtaler med borgere og pårørende i 1. kvartal
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Alle der får nyt tilbud,
modtager informationsbrev
inden jul
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Sideløbende processer

Den politiske beslutningsproces
Behandling i Social og Seniorudvalget
Høringsproces fra til 25. januar
Endelig beslutning i Social og Seniorudvalget

Omlægninger i SAABU
Humlehøj
Omlægninger på værkstederne
Seniorklubber
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Hvordan har vi det?
 Der er nogle borgere på Søndervang, der er meget urolige – mest fordi de
ikke ved, hvor de skal være efter omlægningen. Vi bruger en del tid på at
lytte og på at berolige, hvor vi kan
 Der er også en del borgere, der glæder sig til det nye – men det skaber lidt
frustration, at tingene (Humlehøj) trækker ud
 Medarbejderne er generelt ved godt mod, og har stor energi på de nye
opgaver
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Et par ord om information
 De generelle informationer – dvs. nyhedsbreve
og referater fra orienteringsmøder, sendes som
udgangspunkt ikke ud. Hvis man har mulighed
for at modtage dem på mail, og vi har adressen
sender vi dem dog gerne ad denne kanal. Ellers
kan de findes på vores hjemmeside, borgerne
kan få dem i papirform, eller de kan afhentes i
SAABUs administration på SAABU Alssund,
Bosager 2 i Sønderborg
 Informationer der vedrører den enkelte
borgeres specifikke tilbud sendes som e-post
eller brev til borgerne og deres værger. Andre
pårørende kan få informationerne, hvis
borgerne vil have det.
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Drøftelser ved bordene
 Hvilke opmærksomhedspunkter synes I er særlig vigtige, nu og her samt på
lidt længere sigt?
 Hvilke spørgsmål er de vigtigste lige nu?
 Glæder og bekymringer
 Bordformanden ved hvert bord opsamler spørgsmål og kommentarer. De to
vigtigste spørgsmål og opmærksomhedspunkter fra hvert bord fremføres i
forsamlingen. Resten skrives ned og afleveres til besvarelse i Nyhedsbrev
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