Kvalitetsstandard for Samværs- og aktivitetscenteret ”Samleren”

1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Lov om social service § 104.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde samværs- og
aktivitetstilbud til personer med betydelig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

2. Hvilket behov dækker ydelsen

Samværs- og aktivitetstilbud for voksne med en
sindslidelse.

3. Hvad er formålet med ydelsen?

Formålet er at tilbyde sindslidende borger hensyntagende social støtte samt samværs- og aktivitetstilbud i dagligdagen med henblik på at reducere de sociale følgevirkninger af sindslidelsen.
Målsætningen indbefatter at sindslidende borgere med behov for og ønske om en social støtteindsats i forhold til hverdagslivet, tilbydes hjælp,
støtte og omsorg med henblik på at reducere de
sociale følgevirkninger af sindslidelsen og herigennem sikres mulighed for deltagelse i omverdenen.
• Tilbud om socialt samvær / kontakt til andre
mennesker.
• Tilbud om interne og eksterne strukturerede
aktiviteter.
• Individuel støtte.

4. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen?

Uddybende kendetegn:
• At tilrettelægge og koordinere den daglige
drift i samarbejde med brugergruppen.
• At udføre interne aktiviteter i ”Samleren” og
gennemføre eksterne aktiviteter i samarbejde med brugergruppen.
• At tilrettelægge og sikre mulighed for socialt
samvær i samarbejde med brugergruppen
• Støttesamtaler.
• Rådgivning og vejledning.
• Udarbejde handleplaner i samarbejde med
brugeren.
• Yde individuel social støtte med henblik på
netværksdannelse og skabe meningsfyldte
relationer.
• Opsøgende social indsats overfor indvisiterede brugere.
• Tidsafgrænsede planlagte aktivitets-projekter
gennemføres i samarbejde med brugerne.
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5. Hvilke aktiviteter indgår som udgangspunkt
ikke i ydelsen?

Der ydes ikke faglige indsatser i af behandlingsmæssig og terapeutisk karakter.

6. Hvem kan modtage ydelsen?

Sindslidende borgere med behov for og ønske
om at aktivitets- og samværs tilbud. Aldersgruppen er 18 – 64 år.
Der foretages visitation til Samleren.

7. Ydelsens omfang?

Samværs- og aktivitetscenteret har åbent:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag (ulige uger)

09:30 – 16:30
Lukket
13:30 – 20:30
Evt. udflugter
09:30 – 15:00
Lukket
13:30 – 20:30

Åbent på helligdage efter behov.

8. Kompetencekrav til udføreren?

Uddannelse som: Socialfaglige og sundhedsfaglige uddannelser, eks. pædagog, social- og
sundhedsass. eller andre relevante uddannelser.

. 10. Hvilke forpligtigelser har borgeren?

Brugeren forventes at være motiveret for benyttelse af tilbuddet. Brugeren forventes at kunne
indgå i en social sammenhæng med andre
mennesker.

11. Hvad koster ydelsen?

Brugerbetalinger:
Kaffe / Te ....................... 3,- kr.
Glas mælk ....................... 3,- kr.
Morgenmad m. kaffe ..... 10,- kr.
Brunch m. kaffe ............. 30,- kr.
Frokost m. kaffe ............ 25,- kr.
Aftensmad m. kaffe ....... 30,- kr.
Sodavand ....................... 5,- kr.
Mælk .............................. 3,- kr.
Smørrebrød .................... 5,- kr.
2 halve m. pålæg........... 10,- kr.
Toast ............................ 10,- kr.
Frugt .............................. 3,- kr.
Gulerod ........................... 3,- kr.
Is (stor) ........................... 7,- kr.
Is (lille) ............................ 3,- kr.
Kage m. kaffe ................ 10,- kr.
Tøjvask ........................ 20,- kr.
Kopi 1 stk. farve .............. 1,- kr.
Kopi 1 stk. s/h ................. 0,5 kr.
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12. Hvad er Samlerens kvalitetsmål?

Kvalitetsmål i ”Samleren”.
• At Samværs- og aktivitetscenteret ”Samleren” kan levere tilbud om meningsfyldte
interne og eksterne aktiviteter og socialt
samvær til sindslidende borgere bosiddende i Hvidovre kommune.
• At Samværs- og aktivitetscenteret kan
levere individuel støtte samt rådgivning
og vejledning til den enkelte bruger.
• At Samværs- og aktivitetscenteret kan
levere individuelle handleplaner i samarbejde med brugeren, hvad angår formålet med brug af Støtte- og aktivitetscenteret.

13. Hvordan følges op på ydelsen?

Den socialfaglige indsats evalueres én gang årligt med henblik på en vurdering af målopfyldelse.

14. Er der særlige forhold borgeren skal være
opmærksom på?

At brugeren er motiveret for tilbuddet.
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