Tilsynsrapport

Temavurdering

Vurdering af temaet
Selvstændighed og relationer

Selvstændighed og relationer
Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad
som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i
overensstemmelse med egne ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at
tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er
vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette
kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre
borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at
kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder
dem til et selvstændigt voksenliv.
Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at
det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende
lokal- og civilsamfund.
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet
understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og
unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode
relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv
betydning for deres liv.
Vurdering af tema
Det er forsat socialtilsynets vurdering, at beboerne understøttes i at indgå i sociale relationer og leve et så
selvstændigt liv som muligt. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at de beboere, der kan klare at bo i egen
lejlighed med støtte, gør det. Beboerne støttes generelt i at udvikle og vedligeholde deres ADL-funktioner, hvor
indsatsen tilrettelægges efter den enkelte beboers dag, muligheder og potentialer. Stubben tilbyder regelmæssige
fælles aktiviteter, derunder spisning og udflugter, og socialtilsynet konstaterer, at Stubbens fællesarealer er en
arena for træning i social omgang med de andre beboere og medarbejdere.
Gennemsnitlig vurdering
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Udviklingspunkter

Kriterium 02

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå
selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
Beboerne bor på forskellige måder. Fire bor sammen i hovedhuset, mens de resterende beboere bor i lejligheder i
eller omkring tilbuddet. Det giver ifølge leder og medarbejdere gode muligheder for at træne at bo mere og mere
selvstændigt. Det giver samtidig mulighed for at imødekomme beboernes individuelle behov, da nogle beboere har
det bedst, hvis der er lidt liv omkring dem, mens andre foretrækker mere stille omgivelser. Stubbens hovedhus
arealer, udgør for beboerne socialtilsynet taler med et hjem præget af hygge og mad i køleskabet. Beboerne
fortæller, at der er fællesspisning fire gange om ugen, og det er et tilløbsstykke. Det er ofte beboerne selv, der laver
maden og vælger, hvad de gerne vil spise. Hvis beboerne har gæster, er de velkomne, og det behøver ikke
planlægges i forvejen. Det er muligt for beboerne er trække sig fra fællesskabet, hvis de i en periode ikke kan
rumme det, fortæller leder og medarbejdere. Beboerne tilkendegiver, at dette er legitimt samtidig med, at de
fortæller, at alle på tilbuddet har en plads i fællesskabet, også selv om de er forskellige.
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