Voksenhandicap
Pårørenderådsmøde
Tirsdag den 6. feb. 2018 kl. 17.30 – 19.30
Industrivej 18, Hammel
Der serveres en let anretning
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2.

Præsentation af det nye Råd

3. Valg af formand,
4. Er der spørgsmål til vedtægter
5. Velkomstbrev til det nye socialudvalg?
6. Hvordan skal vi forberede Socialudvalget/byrådet til at tage nogle af vores ideer til sig, som
deres egne.
F. eks. : få en aktivitets/igangsætter til vores område(botilbud)
Omklædning i Svømmehal til handicappede
Jeg vil gerne I har tænkt over hvilke ting vi kunne foreslå
7. Tage: Præsentation af organisationsplanen for Voksenhandicap
Udfordringer med ledige pladser
Orientering om 2 udviklingsprocesser hvor afdelingerne er involverede
8. Henny: Jeg vil gerne, hvis Tage kan forklare hvordan økonomien bliver administreret for
den enkelte borger, Lena Koba kan sikkert give svar, hvis der ikke er tid.
9. Mødedatoer for resten af året.
10.

EVT.

Afbud til Tage eller Jytte senest den 4. feb
Venlig hilsen Jytte

Ref. Fra Pårørenderåds møde d.6.2.18
Fraværende:
Ordstyrer: Tage Johnsen
Ref. Mai-Britt Rosengreen
2. Velkommen til rådets to nye medlemmer: Hanne, mor til Ida (Hindhøjen)
Carina, mor til Asger (Elbæk)
3. Valg af formand: Jytte genvælges
4. Vedtægterne trænger til en gennemlæsning og revidering.
5. Grete Willadsen er ny formand i Socialudvalget og det drøftes at vi skriver et velkomstbrev til
hende og udvalget, med ønske om at vi mødes en gang årligt og ikke som nu hvert andet år.
Det drøftes om vi skal invitere Grete Willadsen til et af vores møder, hvor vi kan fortælle om vores
arbejde, hvad vi er optaget af og invitere til samarbejde. Det er besluttet at Jytte og Jesper skriver et
brev, inden d.6.3., hvor
Tage skal da have en rundvisning af Socialudvalget.
Når forslaget kommer ud, bedes I reagere hurtigt, så vi kan få det afsted.
6. Rådet kunne tænke sig at så frø hos Social udvalget, vedrør. Aktuelle emner, som rådet finder
vigtige.
-Vi vil gerne klæde udvalget på og gøre opmærksom på os.
-Ideèr: Social udvalget opfordres til at komme ud en halv dag, for at blive mere bekendt med
Voksenhandicap området, således de kan se den virkelige verden.
-Der bør være et handicap omklædningsrum til både kvinder og mænd i svømmehallen Hinderup,
hvor de kan få deres hjælper med ind.
-Man kunne invitere Udvalget, når vi holder arrangementer, så som Kagens dag arrangement osv.
-Man kunne gøre ”plads til aktiviteter” som en politisk spændende mærkesag i Favrskov Kommune.
- De skal inviteres til vores aktiviteter, hvor vi kan styrke vores relation mellem dem og
Voksenhandicap.
- Følg med dagsorden til byrådsmøderne og mød op, når der er emner.
- Forslå at vi knytter aktiviteter til projekt sundhed.
- Lav gåbus.
- Sundheds koordinator
- Frivillige
- Tage/afd.lederne opfordres til at fortælle Pårørenderådet om hvad der sker i Botilbuddene, så det
kan nås at invitere Social området til relevante arrangementer.:
D.30.maj holder Ellemosevej Kagens dag.
D.27. Februar, kl.15 afholdes der Kunstens dag på Elbæk.

7. Gennemgang af organisations planen for ny Voksenhandicap
Vi har en udfordring med ledige pladser. 6 stk i øjeblikket. Vi overvejer om vi kan bruge pladserne
til noget andet.
Vi er i gang med to forløb i Voksenhandicap, hvor der arbejdes med forbedring. Tage vil fortælle
om det senere, når vi er kommet lidt længere.
Der er reduceret en nat medarbejder på Ellemosevej, fra 3-2
Der uddannes 25 sundhedsambassadører,
Der ansættes en sygeplejerske, som skal dække hele Voksenhandicap pr 1 april
Sygeplejersken skal deltage i uddannelsen af sundhedsambassadører og afvikle Sundheds cafeer
halvårligt.
Sygeplejersken skal overtage meget af dokumentationen ifb med Patientsikkerhedsdatabasen
Vi har fået ros fra Socialt tilsyn det seneste år.

Mødedage i 2018:
Mandag d.7..maj kl.17.30 – 19.30
Tirsdag d.11. september kl. 17.30 – 19.30
Torsdag d.15. november kl. 17.30 – 19.30, med formøde kl.17.00

Punkt til næste gang: Busser og aktiviteter/v. Anders

