Tilsynsrapport

Vurdering af temaet
Fysiske rammer

Temavurdering

Fysiske rammer
De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes
liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at
tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens
behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude
tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Vurdering af tema
Det er forsat socialtilsynets vurdering, at Stubbens fysiske rammer imødekommer målgruppens behov.
Ved tilsynsbesøget kan socialtilsynet dog konstatere, at der er taget et værelse i brug på Gartnervej 2, som
tilbuddet ikke har fået godkendt. Dette vurderer socialtilsynet er ganske alvorligt. Det er dels alvorligt, fordi det
fremgår specifikt af tilbuddets nuværende godkendelsen, at de fysiske rammer skulle godkendes, som generelt
egnet til formålet, inden de nye værelser måtte benyttes, og dels fordi socialtilsynets opgave er at sikre kvaliteten i
tilbuddet herunder de fysiske rammer, hvorfor socialtilsynet altid skal involveres ved sådanne ændringer. På den
baggrund opstiller socialtilsynet et opmærksomhedspunkt.
Socialtilsynet kan konstatere, at tilbuddet har foretaget en modernisering af Gartnervej 2, så værelserne fremstår
tidssvarende, fælles faciliteterne er forsat af ældre dato men funktionelt. Socialtilsynet konstaterer, at beboerne
generelt føler sig hjemme og trives i tilbuddet. Tilsynet savner bedre bad- og toiletforhold for de fem beboere, der
bor i tilbuddets hovedbygning. Beboere beskriver det imidlertid ikke som et problem. De beskriver generelt
tilbuddets rammer som hjemlige og naturlige at bo i. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet mangler et separat
personaletoilet, og anbefaler, at dette på sigt etableres. Socialtilsynet finder det ikke hensigtsmæssigt, at fem
beboere og samtlige medarbejdere skal deles om to badeværelser.
Gennemsnitlig vurdering
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Udviklingspunkter

Kriterium 14

Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
Socialtilsynet vurderer forsat, at tilbuddets fysiske rammer i høj grad understøtter beboernes udvikling og trivsel.
Socialtilsynet lægger vægt på, at beboerne er tilfredse med deres boligforhold. Beboerne oplyser, at de benytter
fællesarealerne fordi, de afspejler et hjem, og det er naturligt at opholde sig på fællesarealerne.
Beboerne beskriver endvidere, at der er plads til, at de kan være en del af fællesskabet samt være sig selv på
deres eget værelse eller lejlighed.
Socialtilsynet bemærker, at beboerne i modsætning til tidligere tilsynsbesøg oplever toilet- og badeforholdene som
gode. Socialtilsynet vurderer imidlertid, at forholdene er utidssvarende, da fire beboere deler et bad/toilet, hvilket
medarbejderne også benytter, da der ikke er noget separat personaletoilet.
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