Værestedet 12'eren
Værestedet 12'eren er et tilbud til lettere
udviklingshæmmede og sent udviklede borgere.
Udgående fra 12'eren yder vi også socialpædagogisk
støtte og vejledning til borgere, der bor i eget hjem
ude i byen. Den socialpædagogiske støtte, kan også
foregå i Værestedets lokaler, når der eksempelvis
arbejdes med gruppeydelser, samtaler eller anden
individuel socialpædagogisk støtte.
Der er primært ansat personale med en pædagogisk
uddannelse.
Der er åbent i Værestedet hver dag: mandag til
torsdag fra 15‐21, fredag fra 14‐ 17, og
lørdag/søndag fra 9‐14 samt ved andre
begivenheder (se weekend)
Rammerne i Værestedet
12'eren ligger nær ved vandet og bymidten. I
gåafstand fra rutebilstationen.
Værestedet er indrettet i lyse lokaler med flere
separate fællesrum, hvor der tilbydes forskellige
aktiviteter.
Der er udgang til grønne områder, hvor vi tilbyder
fælles udendørs aktiviteter.

Borgerråd
I Værestedet er der et Borgerråd, som er valgt af
dem som er bruger af Værestedet. Borgerrådet
drøfter og vedtager blandt andet, forslag til nye
aktiviteter, årshjul, kost, det gode samvær for alle,
og mange andre spørgsmål der vedrører Værestedet.
Borgerrådet har til formål, at sikre medbestemmelse,
og demokratiforståelse.
Derudover er der fællesmøder, hvor alle kan deltage.

”Jeg synes det er hyggeligt, og der er en
god atmosfære, og jeg kan være
sammen med andre.
Personalet har hjulpet os til at danne
venskaber udenfor værestedet. ”
Aktiviteter
I Værestedet er der rig mulighed for at udvikle
netværk og få støtte af personalet til at mestre livets
udfordringer, hvad enten der er brug for en samtale,
hjælp til at løse en konflikt, forstå et brev eller få
overblik over pengesagerne.
Vi tilbyder forskellige aktivitetsmuligheder bl.a.
fællesspisning, kreative aktiviteter, motion, diverse
spil, computer – alt planlagt ud fra de ønsker og
behov, som de, der bruger Værestedet, har.
Vi samarbejder ligeledes med UFL (Unge for
Ligeværd), der laver diverse arrangementer, hver
anden onsdag i Værestedet. Yderligere oplysninger
om UFL, kan ses på: www.ufl-soenderborg.dk

Projektdeltagelse
Værestedet 12’eren har siden 2016 deltaget i et
projekt, ”Med på holdet”, som handler om, at få
borgere med særlige behov tilknyttet til det
ordinære foreningsliv, eksempelvis fodbold, hockey,
dans, kor, gymnastik mm.
Her er der løbende muligheder for at tilmelde sig på
holdene, og du kan få støtte i opstartsfasen til
deltagelsen i aktiviteterne, af personalet i
Værestedet.
Åben vejledning
Om fredagen har vi fokus på, at tilbyde åben
vejledning, hvor personalet som er her denne dag,
kan vejlede omkring økonomi, post, breve,
personlige forhold mv.
Du kan selvfølgelig også komme i Værestedet denne
dag, hvis du blot ønsker socialt samvær med andre.

”Jeg har fået en masse nye venner
dernede. Det er det bedste der er sket
for mig”

Information og netværk
Det er ikke alle som er i Værestedet hver dag, men
alle (brugere af Værestedet) har en mulighed for at
følge med i hvad der foregår her alligevel. Dette kan
man via Facebook, hvor referater fra Borgermøder,
informationer om aktiviteter og andet der er
relateret til Værestedet slås op. Dette er samtidig
også en god måde at opretholde netværk og
kontakter.
Weekender
I weekenderne er der mulighed for socialt samvær,
og aktiviteter. Der vil være 2 medarbejdere, hvoraf
den ene kan have hjemmevejlederopgaver hos andre
borgere.

I vores daglige arbejde sigter vi mod at fremme
selvstændighed, styrke selvværd og gen‐
nemslagskraft med udgangspunkt i dét, som det
enkelte menneske kan. Derfor er totalkom‐
munikation, anerkendelse og værdighed vigtige
værdier i samarbejdet.
Vi vægter vigtigheden af netværk, god kontakt til
pårørende og venner, og vi opfordrer den enkelte til
at være aktiv i lokalsamfundet og have øje for
muligheder for at benytte de frivillige tilbud.

Vi ses i 12’eren!

Gruppeydelser
I Værestedet benytter vi også lokalerne til
gruppeydelser, hvilket vil sige, at hvis man har en
bevilling til pædagogisk støtte, så kan denne støtte
være i en mindre gruppe, eksempelvis, at lave sund
mad.
Gruppeydelsen kan være planlagt både i weekenden,
eller i hverdagen.
Generelt om tilbuddet
Udgangspunktet i vores arbejde er, at alle
mennesker har ressourcer til at udvikle sig.
Vi tager individuelle hensyn og lytter til det enkelte
menneskes drømme og ønsker.
Alle har ret til at bestemme i eget liv. Derfor viser vi
valgmuligheder, vejleder og opfordrer til, at alle
tager aktivt del i at fremme egen sundhed og trivsel.

Lov om Social Service § 104
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets‐ og samværstilbud til
personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af
personlige færdigheder eller af livsvilkårene.
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