Referat – Beboer/Pårørenderådsmøde
Den 08.11.2018

Deltagere: Arne – Lisbet – Jonna – Aksel – Hanne Andersen– Anette Hougaard – Per
– Anders – Conny – Gert – Hanne Munk - Gitta
Afbud: Mads

Ordstyrer: Arne
Referent: Jette

Dagsorden:
1: Godkendelse af
referat fra sidst.
Max. 10 min.

Referat godkendt

2: Valg af
mødeleder/referen
t
Beslutning
3: Orientering fra:
- Beboerne

Arne mødeleder
Jette referent

- Pårørende
- Medarbejdere

- Ledelse

4:

Enggården – vi har fået 2 nye beboere ellers går alt stille og
roligt.
Aalborgvej har også fået ny beboer.
Enggården – har haft en god sommerferie i Skagen.
Der holdes julehygge 24.11
Hadsund har været på ferie i Rønbjerg.
Første torsdag i december holder Vestergade julehygge.
Arne – der er et projekt i gang, om faglig opdatering i Hadsund
grupperne. Positiv respons fra personalet. Kort info om
tilgangen.
Solstrejf har taget borger ind fra Enggården – vi arbejder pt. på
at Solstrejf i højere grad benyttes af vores borgere.
Solstrejf skal være et fleksibelt tilbud der tilbyder aktiviteter efter
hvilken borgergruppe og behov der er til stede. Der arbejdes pt
på en godkendelse af tilbuddet som en aktivitetstilbud med
takst. Pt. er der 9 borgere der benytter tilbuddet.
Jette – Enggården har fået ny bus med lift.
1. Økonomi i handicap. Hvad betyder det for botilbuddene.
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Diskussion

Beslutning

5:

Nyt fra fagchefen:
Vestergade: Også i Vestergade har vi tanken, at der er borgere,
der på sigt kan udvikle sig så meget, at de vil kunne flytte i egen
lejlighed. Her vil man også kunne sikre, at det bliver en god og
tryg overgang, hvis Vestergades personale kunne varetage
støtteopgaven i en periode. Vi har endnu ikke over vejet, hvor
længe eller hvor meget. Ud over at det vil kunne skabe en god
overgang for borgeren, vil det ligesom på Kærvej, også gøre op
med bekymringen for ”tomme pladser” og det vil optimere
brugen af personaleressourcer.
Enggården: Her er tanken at man arbejder tættere sammen
med ældreområdet idet ældrecenteret ligger som nabo. Måske
skal vi også til at vænne os til, at nogle borgere fra botilbud
bliver så gamle og præget at deres alderssvækkelse, at de kan
få brug for at komme på plejehjem eller at vi arbejder tættere
sammen med ældre området om borgerne.
Enggården har på det seneste fået en del unge borgere, som på
sigt måske udvikler sig så meget, at de vil kunne flytte i egen
lejlighed. Måske kan de klare sig i egen lejlighed med bostøtte.
Overgangen kunne være med støtte fra Enggårdens personale,
og måske i starten med daglig gang på Enggården i en periode
til måltider eller arrangementer.
Aalborg/Hedevej: Vi skal på længere sig have tænkt over om
Aalborgvejs fysiske rammer bliver ved at være tidssvarende. Der
er ikke noget akut i det, men det er en god idé at være lidt
fremsynede.
Vi har en dialog omkring hvordan ovennævnte kunne se ud, fx
hvis en borger skulle på plejehjem. Hvordan ville vi håndtere
dette optimalt.
Hvordan kunne vi fx håndtere en optimal udflytning til egen
bolig.
Vi har et fælles fokus som både personale medarbejdere og
borgere samarbejder omkring.
I Hadsund grupperne, skal der spares 7t ugentligt.
Anette forklarer i hovedtræk, hvordan timebank fungerer og vi
dermed har et mere effektivt forbrug af timer.
1. Frivillighed
https://m.youtube.com/watch?v=e9W_LMfAI5w&feature=youtu.b
e

Diskussion

Anette fortæller om frivillig arbejde i Mariagerfjord kommune.
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Vi er en arbejdsgruppe, bestående af ledere og medarbejdere
under handicap, der siden maj har arbejdet på en strategi for at
styrke og udvikle frivillighed på handicapområdet. Det var et
ønske fra Handicaprådet og vores handicapchef Kit Borup.
Vi gør allerede en masse i forvejen, men vi vil gerne udbygge,
det vi gør. Frivillighedskulturen ses overalt i landet, som et af de
bærende temaer indenfor det offentlige i de her år. Vi tager
derfor udgangspunkt i, at de handicapborgere, som er visiteret til
ydelser i MFK, måske også kunne blive en aktiv ressource i
lokalsamfundet. Vi vil være med til at gøre handicap synligt og
styrke inklusionen af mennesker med handicap.
Vi ved, at det er vigtigt at alle borgere har et aktivt netværk og
relationer uden for de tilbud, de får af kommunen.
Borgerene skal have mulighed for at udfolde det potentiale, de
hver især har.
De skal kunne “vokse” ved at have en større grad af selvstyring
og selvudvikling i deres hverdagsliv.
Det kan fx. opnåes ved, at de har et arbejde på en “normal”
arbejdsplads, eller ved at de selv bliver frivillige borgervejledere,
fx. besøgsven på et plejehjem eller hundelufter, som vi har set i
filmen. Her kan de opbygge en stolthed om “det jeg kan selv,
gør jeg selv”
Derfor er det vigtigt, at vi får alle intressenter i spil og det er her,
i som pårørende kommer ind i billedet. Måske har i selv lyst til at
være frivillige, måske kender i til arbejdspladser, der kunne
ansætte en borger, eller måske har i lyst til at være en del af
processen omkring frivillighed og være med til at sætte noget i
gang.
Vi har brug for alle input og gode ideer. Vi har brug for jer!
Som jeg nævnte før, gør vi allerede en masse og derfor har vi
bedt “Enggårdens venner”, som er frivillige på Enggården i
Mariager, om at fortælle lidt om deres initiativer og vi vil vise en
lille film.
Beslutning
6:
Diskussion
Beslutning

1. Orientering omkring ”dobbeltjob”.

Hvis du fx er ansat i Vestergade som pædagog og har praksis
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ved siden af som zoneterapeut, kan du ikke bruge denne
praksis i Vestergade.
7:
Diskussion
Beslutning

1. Fælles pårørendemøde 22.11.2018. Planlægning

Hvis der er emner til mødet, skal de sendes senest i morgen
fredag inden kl. 10.00

8:
Diskussion
Beslutning

Ledsagerordning og brug af busser

9:
Diskussion
Beslutning

Sokler – hjælp til opsætning

I Vestergade og på Aalborg Hedevej, kan ledsagere ikke køre
busserne før andet er meldt ud. Der arbejdes pt. på en folder
omhandlende regler for brug af kommunens busser.

Vi efterlyser hjælp til opsætning af sokler til vaskemaskiner, på
Enggården.

10: Evt.
Punkter til næste
møde:
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