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Velkomst ved Formand for Handicaprådet Torben Olesen .
Herefter oplæg om Hvidovre Kommunes Klubtilbud og Bofællesskaber til
fysisk og psykisk handicappede ved Susanne Hellstrøm, leder af
Bofællesskaberne.
Hvidovre Kommune har 4 bofællesskaber og et klubtilbud (Klub Hvid) til
fysisk og psykisk handicappede.
Bofællesskabet Hvidovregade er startet i 1994 – der bor 4 voksne som er
svært fysisk handicappede og derudover bor der 3 beboere i egen lejlighed
i nærheden, som også modtager hjælp fra bofællesskabet.
Der er personale hele døgnet med en nattevagt.
Holmelundsvej er startet i august 2000 og der bor 5 voksne som er
psykisk udviklingshæmmede. Der er personale fra 7-19 hver dag og i
weekenderne fra 11-19.
Lille Friheden er startet i maj 2003 og der bor 11 voksne
udviklingshæmmede. Der er personale fra kl. 8-20 hver dag og i
weekenderne fra 11-19.
Støttecenteret: oprettet i 2005. Der ydes pædagogisk hjemmevejledning til
20 borgere der bor i egen lejlighed.
Klub Hvid er startet i 2001 og reorganiseret i 2004. Reorganiseringen af
klubben skete grundet manglende medlemsdeltagelse.
Fra 2004 skulle det pædagogisk personale i bofællesskaberne også være
tilknyttet klubben. Samtidig blev der ansat en leder af klubben, som også er
stedfortræder for lederen af bofællesskaberne.
Klubben har i dag mange medlemmer på hver klubaften. Der er plads til 30
brugere i klubben.
I klubben arbejder man på at hjælpe brugerne med at få gode venner og
kammerater og på at give brugerne oplevelser og udfordringer på egne
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præmisser og i fællesskab med ligestillede. I Klub Hvid er der også et band,
som tager ud og spiller til forskellige arrangementer. Bandet hedder White
Stars.
Rammerne for hjælpen.
Servicelovens § 85 – Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg,
støtte, samt genoptræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer,
der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Kvalitetsstandarderne for bofællesskaberne i Hvidovre kommune blev
udarbejdet og godkendt af Socialudvalget i 2005.
Kontraktstyring i 2007 er målene, at have særlig fokus på borgere med
særlige behov og i øvrigt sundhedsfremmede tiltag.
I 2007 fokuseres der på en gruppe der er særlig udsatte for at udvikle
diabetes.
Der fokuseres også på at få gode oplevelser, når man bevæger sig ud i
naturen.
Derudover er det et mål at få viden omkring det at voksne
udviklingshæmmede også kan blive psykisk syge og hvor kan man så
hente hjælp.
Herefter spørgerunde:
1: Hvorledes er behovet dækket ind hos Hvidovre Kommunes borgere?
Susanne Hellstrøm: Der er stadig venteliste, men behovet dækkes stort set
til de der vil i egen bolig. Det sociale liv og behovet for dette dækkes via
Klubben. Der er også hele ideen om opgangsfællesskaber, som måske er
noget der kan udvikles på sigt…
Anne Moebius: En del udviklingshæmmede, som er oppe i årene, bor hos
deres forældre, det har de gjort hele deres liv. Når forældrene bortfalder,
kan denne gruppe være svære at passe ind i bofællesskaberne, de
mangler motivationen, og er ofte vant til at leve et liv svarende til deres
forældres livsstil. De er svære at passe ind, da de bedst trives med ældre
mennesker.
2: Er folk glade for faciliteterne eller vil de hellere have et stort værelse i en
fælles lejlighed?
Susanne Hellstrøm: De er meget glade for at have deres egen lejlighed, og
viser gerne lejlighederne frem til besøgende.
3: Hvordan varetager beboerne rengøringen?
Susanne Hellstrøm: De har hjælp til at organisere rengøringen, men de
klarer det stort set selv. Der er også nogle beboere der køber sig til
hovedrengøringen. Alle beboere har en ugentlig dag hvor de modtager
hjælp til praktiske ting.

Anne Moebius: Disse bofællesskaber er ikke omfattet af tilsynsloven, da de
har status som egen bolig. I Hvidovre Kommune foretages der dog tilsyn på
bofællesskaberne i form af et anmeldt dialogbaseret tilsyn. I år har
kommunen dog valgt at udvide tilsynsindsatsen med et uanmeldt
aftenstilsynsbesøg i bofællesskaberne. Der vil komme tilsynsrapporter fra
bofællesskaberne sammen med rapporterne fra de andre institutioner.
4: Har beboerne et godt netværk?
Susanne Hellstrøm: Ja de har et godt netværk, og mange af de pårørende
er også meget aktive. Nogle gange kommer de unge dog i lidt ’’i klemme’’
mellem forældrenes ønsker på den ene side og de unges egne ønsker på
den anden side. Der kan godt være nogle dilemmaer.
Helle Adelborg: I kommunens bofællesskaber er der lagt vægt på
medbestemmelse hos brugerne, og det kan godt være lidt svært for de
pårørende nogle gange, de mener jo at kende de unges behov, men nogle
gange svarer de unges behov ikke altid overens med forældrenes
forståelser…
Anne Moebius: Vi har i den forbindelse talt om at man kunne lave en form
for forældreskoler. Dette gjorde kommunens da Lille Friheden blev startet.
Det blev informeret om hvad det vil sige at have sit barn i et bofællesskab,
og der var særlig vægt på økonomistyringen af den unges midler. Men
forældreskolerne bør måske allerede tilbydes inden de unge skal flytte i
bofællesskab…

5: Det kan vel også være et problem hvis forældrene holder dem hjemme
for længe?
Susanne Hellstrøm: Det der virker motiverende for den yngre gruppe er, at
de kan se at det er et bofællesskab, så de får kontakten med andre. 40-50
årig gruppen som har boet hjemme altid bliver sværere at integrere i et
bofællesskab
Anne Moebius: Ja de har jo ofte en adfærd der svarer til en ældres adfærd,
og vil oftest trives bedst på plejehjem, da dette er den aldersgruppe de føler
sig trygge med…

Spørgerunde blev afsluttet og efterfølgende spille bandet White Stars.
Temamødet blev afsluttet med spisning og hygge sammen med White
Stars.

