4. rettede udgave Marts 2014

MENNESKESYN / VÆRDIGRUNDLAG.
”Åbenhed og ærlighed, gensidig respekt, frihed til at handle
selvstændigt indenfor de givne rammer, overholde tavshedspligt, arbejde professionelt i forhold til den enkeltes viden,
møde brugeren på dennes præmisser. Loyalitet overfor såvel
bruger som kollega og tillid til, at alle gør deres bedste.
Yde støtte og vejledning, når der er problemer / uoverensstemmelser og vise hinanden opmærksomhed i hverdagen.”

Vedtægter for
Bruger- og
Pårørenderådet
Gråsten Plejecenter

§ 1.

Formål med beboer – og pårørenderåd.
Bruger – og pårørenderåd er et samarbejdsforum mellem
brugere, pårørende og personale på plejecenteret.
Bruger – og pårørenderådet har til opgave at styrke den
gensidige dialog og at følge op på værdigrundlaget og
målsætningerne for Gråsten Plejecenter

§ 2.

§ 3.

•

Brugerrepræsentanter er beboere på plejecenteret. Endvidere
vil brugere af plejehjemmets dagcenter, som har interesse i
bruger – og pårørenderådets arbejde kunne vælges.
Som pårørende betragtes forældre, ægtefælle, samlever,
søskende, børn, svigerbørn, børnebørn, oldebørn, samt
personer, som beboeren selv har udpeget som pårørende.
Pårørende til brugere af plejehjemmets dagcenter kan ikke
vælges til bruger – og pårørenderådet.

•

Bruger– og pårørenderådets sammensætning.

•
•

Valg.
• Ordinært valg afholdes en gang årligt
• Beboere/pårørende skal altid udgøre et flertal i rådet.
• 3 beboere/pårørende vælges i lige år. Valgperioden er 2
år.
• 3 beboere/pårørende vælges i ulige år. Valgperioden er 2
år.
• 1 repræsentant for vennekredsen vælges i lige år.

1 repræsentant for personalet vælges i lige år
2 repræsentant for personalet vælges i ulige år

§ 5. Bruger – og Pårørenderådet opgaver.

Målgruppe – valgbarhed.

Rådet består af 12 medlemmer, som sammensættes på
følgende måde:
6 Beboere / pårørende.
1 Repræsentant fra Plejecenterets Vennekreds.
2 Suppleanter for vennekredsens repræsentant.
3 Repræsentanter fra personalet på Gråsten Plejecenter
Lederen af Gråsten Plejecenter (Ordinært medlem uden
stemmeret)
§ 4.

•
•

•
•
•

Rådet inddrages ved fastlæggelse af retningslinier for det daglige
liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse afretningslinjer
for plejeindsats og omsorgsindsats, kostplaner, arbejdsrutiner,
aktiviteter, samt samvær.
Være med til at sætte fokus på Gråsten Plejecenters miljø,
beboernes trivsel og den almindelige hverdag.
Koordiner de gensidige idéer og forslag fra beboerne, pårørende og personalet omkring fællesarealer og hverdagsaktiviteter.
Koordinere de gensidige informationer om sager af interesse for
rådet, samt sikre at sagerne når frem til rette sted.
Udarbejde overordnede retningslinjer for traditioner, højtider,
fester, informationsmøder m.v.
Rådet informeres, når de årlige tilsynsrapporter foreligger.
Rådet afholder møde mindst 1 gang i hvert kvartal.
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