Tilbud til voksne med særlige behov

BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG FRITID

FORORD
I Høje-Taastrup Kommune har vi i de senere år arbejdet
målrettet på at få flere og bedre tilbud inden for kommunens egne grænser til voksne med særlige behov.
Fra politisk side ønsker vi nemlig, at flest muligt af vores
borgere skal have mulighed for at leve en meningsfuld
tilværelse i lokalmiljøet – tæt på venner og familie. Vi
har derfor etableret en bred vifte af tilbud om praktisk og
social støtte inden for områderne bolig, beskæftigelse og
fritidsaktiviteter og hjemtaget mange af vores borgere
fra tilbud i andre kommuner. Tilbuddene er under løbende
udvikling, så vi vedvarende kan skabe de bedste rammer
for vores borgere.

borgere hjem, så vi kunne skabe tilbud med bedre faglig
kvalitet for færre penge. Vi etablerede først bosteder, så
man kan bo i sit nærmiljø, og efterfølgende dagtilbud, så
man også kan have en meningsfuld dagligdag.

Vi har også et politisk ønske om, at alle i videst muligt omfang skal hjælpes til at mestre eget liv. Kommunens tilbud
er derfor tilrettelagt ud fra en målsætning om, at borgerne
skal hjælpes til at blive så selvstændige og selvhjulpne
som muligt. I fagsprog taler man om ”mindst indgribende
tilbud” og ”rehabiliterende tankegang”. Vi foretrækker at
tale om ”hjælp-til-selvhjælp”. Vi tror nemlig på, at alle
mennesker har ressourcer og derfor skal have lige præcis
den hjælp, de har behov for, så de kan blive så selvhjulpne
som muligt, og dermed opleve den livskvalitet, der er forbundet med at kunne klare mange af hverdagens gøremål
selv. Det oplever vi giver værdighed, frihed og glæde.

I denne folder kan du læse om den faglige tilgang og de
tilbud, vi har i Høje-Taastrup Kommune, og hvordan vores
medarbejdere finder frem til den form for hjælp og støtte,
der passer til den enkelte.

Baggrunden for den faglige omstilling, vi har været igennem, rækker tilbage til 2007, hvor vi overtog både opgaver og utidssvarende boliger på det specialiserede socialområde fra de daværende amter. Vi oplevede som landets
øvrige kommuner en voldsom vækst i udgifterne på området, og da finanskrisen efterfølgende ramte, var der behov
for at nytænke vores indsats. Vi besluttede at tage vores
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Som politikere glæder vi os over, at det er lykkedes at
skabe ikke alene bedre men også billigere tilbud, så langt
de fleste voksne med særlige behov nu kan have en
meningsfuld tilværelse i nærmiljøet. Og vi glæder os over
det flotte faglige løft, der indebærer, at langt flere af vores
borgere nu er blevet så selvhjulpne, at de har kunnet tage
styrepinden i eget liv.

Michael Ziegler
Borgmester

Laurids Christensen
Formand for Socialudvalget

HVEM KAN VI HJÆLPE?
Høje-Taastrup Kommune yder støtte til personer, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer. Det vil sige:
•	Borgere med fysiske funktionsnedsættelser såsom hjerneskade, nedsat bevægelsesfunktion, manglende eller nedsat
talefunktion og syns- eller hørenedsættelse.
•	Borgere med psykiske funktionsnedsættelser såsom udviklingshæmning, autisme, Aspergers syndrom og lignende.
• Borgere med psykiske lidelser herunder svære sindslidelser.
• Borgere med særligt svære følger af fx alkohol og/eller stofmisbrug.
•	Borgere med særlige sociale problemer, fx borgere ramt af hjemløshed eller voldsramte kvinder.
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VORES FAGLIGE STÅSTED
I Høje-Taastrup Kommune har vi gennem flere år arbejdet
målrettet med en faglig udvikling, der har fokus på den enkelte borgers ressourcer og kompetencer. Vi har udviklet nye
og fleksible tilbud, så vi bedst muligt understøtter den enkeltes behov i nærmiljøet. Formålet med vores indsatser er at
understøtte, at den enkelte borger bliver så selvhjulpen som
muligt og oplever den livskvalitet og glæde, der er forbundet
med at mestre mange af hverdagens gøremål.
Vi har seks faglige sigtelinjer, der viser, hvordan vi tilstræber
at arbejde på socialområdet for voksne:
1. V
 i tager afsæt i en grundig udredning af den enkeltes
individuelle støttebehov.
2. V
 i tilgodeser den enkelte borgers behov med anvendelse
af færrest mulige ressourcer.
3. V
 i arbejder rehabiliterende for at forbedre den enkeltes
funktionsevne, så borgeren i videst muligt omfang kan
leve et liv på egne præmisser.

4

4. V
 i arbejder gerne innovativt med den nyeste faglige viden
om virksomme metoder – og vi evaluerer løbende på effekten af indsatserne.
5. V
 i tænker fleksibelt, når vi udvikler nye tilbud, og lægger
vægt på at skræddersy de tilbud, der passer den enkelte
bedst.
6. V
 i arbejder for inklusion og samspil med lokalsamfundet
og frivillige. Den enkelte støttes i at udvikle og fastholde
netværk og indgå i almene fællesskaber i lokalsamfundet.
Med afsæt i disse faglige sigtelinjer arbejder vi med at videreudvikle vores tilbud på områderne bolig, beskæftigelse
og fritid. Men vi fokuserer også på sundhed og bistår dem,
der har behov for hjælp til motion, sundhedstjek mv.. Og vi
inddrager også gerne velfærdsteknologi som kan understøtte
den enkelte i at blive selvhjulpen og dermed udnytte egne
ressourcer bedst muligt.

POLITISKE PRINCIPPER

I Høje-Taastrup kommune arbejder vi ud fra disse retningslinjer på
socialområdet for voksne:
1.	Vi benytter som udgangspunkt egne eller lokalt forankrede tilbud
og leverandører. På områder, hvor vi ikke har en tilstrækkelig kapacitet eller kompetencer til at kunne give den rigtige støtte, køber vi
tilbud uden for kommunen.
2.	Vi prioriterer i udgangspunktet egne borgere til kommunens tilbud
og pladser. Hvis vi har ekstra kapacitet, som kommunen ikke selv
har brug for, kan borgere fra andre kommuner komme i betragtning.
3.	Vi ønsker at drive bomiljøer på mellem 10 og 20 boliger. For bomiljøer med døgndækning dog i udgangspunktet mindst 30 boliger.
Fremtidige bomiljøer skal bestå af selvstændige boliger med egen
indgang og eget køkken og bad.
4.	Vi prioriterer tidlige indsatser. Derfor skal der investeres i indsatser, der virker forebyggende og/eller modvirker forværring af den
enkeltes tilstand.
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HVORDAN HJÆLPER VI?
Før vi tager stilling til, hvilken form for støtte, den enkelte
kan have gavn af, foretager vi en grundig faglig udredning
af den enkeltes særlige behov, hvor vi ser på borgerens muligheder frem for begrænsninger. Det er nemlig i tråd med
Høje-Taastrup Kommunes tankegang om ”hjælp-til-selvhjælp”, og det skaber et godt grundlag for en mere helhedsorienteret indsats for den enkelte.
I Høje-Taastrup Kommune har vi tilbud, der spænder fra
botilbud med døgnstøtte til kun få støttetimer om ugen, og
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vi har forskellige former for tilbud om aktivitet og beskæftigelse i dag- og aftentimerne. Vi tilstræber, at vores tilbud er
fleksible, og at de kan understøtte den enkeltes mulighed for
at blive så selvhjulpen som muligt.
Vi justere indsatsen i takt med, at der sker ændringer i den
enkeltes støttebehov, så den løbende svarer til borgerens
aktuelle behov. Ændringer vil altid blive aftalt i samarbejde
med borgeren og det relevante tilbud.
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HVAD KAN VI TILBYDE?
På de følgende sider kan du læse om kommunens tilbud til
voksne med særlige fysiske eller psykiske behov inden for de
tre områder:

Bolig og bostøtte
Aktivitet og beskæftigelse
Fritid
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BOLIG OG BOSTØTTE
Bolig og bostøtte omfatter alle midlertidige eller længerevarende ophold i forskellige boformer samt socialpædagogisk
støtte og kontaktpersonordning for borgere, der bor i selvstændig bolig.
Vores tilbud på bo-området er under løbende udvikling, så
de kan matche forskellige støttebehov. Helt overordnet har vi
inddelt tilbuddene i fem kategorier:
• Botilbud med døgnstøtte
• Bomiljøer og opgangsfællesskaber uden døgnstøtte
• Selvstændig bolig med bostøtte
• Selvstændig bolig uden bostøtte
• Tværgående tilbud

Botilbud med døgnstøtte tilbyder vi udelukkende til borgere med en betydelig og varig nedsat funktionsevne, som har
brug for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner
og eventuelt behandling. I botilbud med døgnstøtte skaber
vi en ramme, hvor den enkeltes fysiske og/eller psykiske
tilstand bevares og gerne udvikles, så borgeren fortsat har
mulighed for at udvikle sine personlige og praktiske kompetencer.
Bomiljøer/opgangsfællesskaber uden døgnstøtte er
tilbud til borgere, der har en betydelig nedsat funktionsevne
og behov for at kunne søge støtte og social kontakt i et fælles miljø – eksempelvis et kontaktcenter eller en støttelejlighed i nærheden af boligen – men som ikke har behov for
støtte om natten.
Selvstændig bolig med bostøtte er et tilbud til borgere,
som har en nedsat funktionsevne, men er i stand til at bo
selv og søge støtte og social kontakt uden for sin bopæl.
Der er også tilbud om selvstændig bolig uden bostøtte,
hvor borgeren fx modtager tilbud i klub- eller værestedstilbud eller anden form for støtte gennem kommunen, men
hvor borgeren som udgangspunkt er i stand til at bo uden
støtte.
På tværs af disse tilbud kan der opstå behov for forskellige
midlertidige støttetilbud, som vi kalder tværgående tilbud.
Det kan fx være en bolig, hvor borgeren kan bo, mens vi
udreder støttebehovet. Eller det kan være et tilbud om midlertidig døgnstøtte til borgere, hvis behov pludseligt stiger i
et sådant omfang, at der er brug for døgnstøtte. For nogle
kan det blot være en mulighed for at kunne komme i kontakt
med en fagperson om natten.
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Sol på en gråvejrsdag
Anne er 42 år. Hun har en psykisk lidelse og har hele sit
voksenliv boet i socialpsykiatriske botilbud. I dag bor
Anne i et rækkehus i bomiljøet Møllergården. Her har hun
ligesom de ni andre lejere sin egen bolig – og mulighed
for støtte fra det faste personale, der er til stede i en
støttelejlighed i dagtimerne.
Inden Anne flyttede ind i de nyopførte rækkehuse i den
grønne udkant af Taastrup, boede hun i et botilbud, hvor
der var omfattende støtte og nattevagt.
”Der blev vi behandlet godt. Det var meget trygt, og
personalet hjalp med alting. Nogle gange kunne det dog
også blive for meget, og man mistede initiativet”, fortæller Anne.
Inden byggeriet af Møllergården gik i gang, blev Anne
inviteret ned for at se på området – og det var ikke kærlighed ved første blik:

”Jeg tænkte: Det gider jeg fan’me ikke! Det var alt for
langt fra byen, og jeg havde ikke lyst til at flytte”.
Efter nogen betænkningstid ombestemte Anne sig imidlertid, og i dag er hun rigtig glad for sit selvstændige liv i
Møllergården.
”Det er en friere tilværelse, og jeg er begyndt at se mere
på muligheder frem for begrænsninger. Jeg laver for
eksempel selv min egen mad nu og har tabt 15 kilo på
den konto. Og da nattevagten i Møllergården blev nedlagt, blev jeg først nervøs – men tænkte så, at det var et
signal om, at jeg nu er blevet endnu bedre til at tage vare
på mig selv”, fortæller Anne.
Også de fysiske omgivelser falder i hendes smag:
”Jeg kan godt lide arkitekturen. Ikke mindst er jeg glad
for ovenlysvinduerne i mit hus. Selv på en gråvejrsdag er
her lyst”, slutter Anne.
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AKTIVITET OG BESKÆFTIGELSE
Høje-Taastrup Kommune har også aktivitets- og beskæftigelsestilbud til borgere med særlige behov. Her kan man
deltage i meningsfulde aktiviteter sammen med andre mennesker.

Tilbud om aktivitet og samvær er primært til borgere,
der ikke kan arbejde på eksempelvis et beskyttet værksted,
men som stadig har behov for at møde andre mennesker i
hverdagen.

Vores tilbud inden for aktivitet og beskæftigelse er opdelt i
fire kategorier:
• Aktivitets- og samværstilbud
• Beskyttet beskæftigelse
• Støttet beskæftigelse efter Lov om aktiv beskæftigelse
• Ressourceforløb for borgere med særlige behov

Beskyttet beskæftigelse er målrettet borgere, der ikke
aktuelt kan udføre et job på en almindelig arbejdsplads,
men kan arbejde i beskyttet beskæftigelse, hvor der tages
særlige hensyn.
Støttet beskæftigelse er tilbud til borgere, som har et
varigt behov for at være i støttet beskæftigelse, og herigennem vil kunne varetage arbejdsfunktioner på det ordinære
arbejdsmarked.
I Høje-Taastrup Kommune arbejder vi på, at kommunens
tilbud om beskyttet beskæftigelse indgår som en del af
kommunens ressourceforløb til borgere med særlige
behov. Det vil blive et tværgående tilbud, som kan tilgodese
den enkelte afhængigt af hans eller hendes støttebehov og
funktionsevne.
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KLAGEN, DER BLEV TRUKKET TILBAGE
Thomas er 33 år, udviklingshæmmet og har boet adskillige år på botilbuddet Frøgård Allé i Høje Taastrup. I denne
periode har Thomas som daglig beskæftigelse været
tilknyttet Radio Råtstof i Gentofte – et projekt, han har
været særdeles glad for at være en del af:
”Jeg arbejdede som journalist på radiostationen, hvor vi
tilrettelagde og redigerede vores egne indslag”, fortæller
Thomas.
I november 2013 startede Thomas i det nyåbnede dagtilbud Aktivitet og Beskæftigelse i Taastrup. Beslutningen
om, at Thomas skulle have et nyt dagtilbud, var Thomas
og hans forældre i første omgang ikke enig i – og derfor
skrev de en klage til Ankestyrelsen.
”Jeg blev så skuffet over, at jeg skulle sige farvel til mine
venner og arbejdet på Radio Råtstof”, siger Thomas.
Klagen blev sendt af sted, og Thomas begyndte på dagtil

buddet, der ligger i Parkskolens gamle bygninger på Solsortevej. Meget hurtigt bliver Thomas primus motor for
udviklingen af dagtilbuddets egen avis, Park-Post, hvor
han både virker som journalist og redaktør. Derudover
engagerer Thomas sig i de kreative værksteder, og han
bliver efterhånden rigtig glad for sin nye dagligdag.
”Det er skønt, at jeg kan udfordre mig selv med at lære
at sy og male, samtidig med at jeg kan fortsætte med
at arbejde som journalist. Og så gør det jo heller ikke
noget, at jeg ikke længere skal bruge lang tid hver dag
på at køre i bus frem og tilbage mellem Høje Taastrup og
Gentofte”, siger Thomas.
Derfor blev klagen trukket tilbage, og Thomas er nu fuld
af energi og lyst til at kaste sig over nye opgaver på avisen og i de kreative værksteder.
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FRITID
I Høje-Taastrup Kommune tilbyder vi også voksne med
særlige behov fritidsaktiviteter om eftermiddagen og aftenen
med fokus på socialt samvær.
Vores tilbud inden for fritid er opdelt i to kategorier:
• Klub- og værestedstilbud
• Deltagelse i lokalsamfundets tilbud med støtte

Klub- og værestedstilbud er et tilbud om aktiviteter i
beskyttede miljøer blandt ligesindede. Kommunens klub- og
værestedstilbud er først og fremmest tilbud om samvær,
hvor der lægges vægt på, at borgeren møder et åbent miljø,
hvor der ikke stilles krav til den enkelte i samme omfang
som i kommunens øvrige tilbud på bo- og dagtilbudsområdet. Høje-Taastrup Kommune driver en klub og et værested,
der har det tilfælles, at der er fagpersoner til stede.
Deltagelse i lokalsamfundets tilbud med støtte er til
borgere, der med støtte fra en støtteperson kan bevæge sig
ud i lokalsamfundet og dyrke sine fritidsinteresser. Tilbuddet er især målrettet dem, der på sigt kan deltage på egen
hånd.
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Læs mere om socialområdet for voksne i Høje-Taastrup Kommune her: www.htk.dk/socialomraadet
Hvis du vil vide mere om kommunens tiltag:
•	Plan for socialområdet for voksne 2014-2020
www.htk.dk/planforsocialomraadet
•	Høje-Taastrup Kommunes Handicappolitik
www.htk.dk/handicappolitik

•	Kvalitetshåndbogen for voksne med særlige behov
www.htk.dk/kvalitetshaandbog-voksne
•	Høje-Taastrup Kommunes Udviklingsstrategi 2012-2024
www.htk.dk/udviklingsstrategi
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KONTAKT

Social- og Handicapcenter
Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup
T: 43 59 10 00
E-mail: SocialHandicap@htk.dk
01-031-49

