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1. Forord
Når vi i Syddjurs Kommune møder et menneske, som er socialt udsat, psykisk syg eller har psykiske eller
fysiske handicaps, skal vi tage udgangspunkt i hele mennesket. Vi skal anerkende, at alle har ressourcer og
vi skal evne at se ud over en mulig diagnose og se de styrker og muligheder, som hver enkelt besidder. Vi
skal give gode muligheder for at leve, bo, uddanne sig og arbejde på lige fod med andre borgere i Syddjurs
Kommune.
Et godt tilbud til borgeren kræver både et godt samarbejde med borgeren, men også med de pårørende og
de mange frivillige, som i dag yder en stor indsats. Vi vil i den kommende tid styrke den indsats og sammen
finde nye løsninger i samarbejde med de gode kræfter som findes rundt om borgeren. Det kræver, at vi
sammen udvikler nye måder at arbejde sammen på, noget som vi allerede er godt i gang med.
De borgere, vi møder, som er socialt udsatte, psykisk syge eller som har psykiske eller fysisk handicappede,
kan have komplekse problemer. Mange har kontakter til sundhedssektoren, familieområdet, Rusmiddelcenter Syddjurs, socialpsykiatrien og Jobcenter Syddjurs. Derfor skal vi have øget fokus på at styrke koordinering og på at levere en sammenhængende og tværgående indsats. Målet med indsatsen er, i det omfang
det er muligt, at understøtte at de enkelte får en tilknytning til arbejdsmarkedet i større eller mindre grad.
I denne sektorplan udpeges de udfordringer, vi kan se foran os på Socialområdet, og vi sikrer den politiske
platform for de fremadrettede indsatser.
Med venlig hilsen
Ole Bollesen
Formand for Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet i Syddjurs Kommune
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2. Sammenfatning
Udgangspunktet for arbejdet med sektorplanen er at danne et fremadrettet grundlag for at styrke og målrette den sociale indsats i Syddjurs Kommune. Målet med indsatsen er at sikre at psykisk syge, socialt udsatte, borgere med fysiske og psykiske handicap samt misbrugere får gode muligheder for at leve, bo, uddanne sig og arbejde på lige fod med andre.
Sektorplanen 2016-2020 favner en status på Socialområdet og er rettet mod at optimere indsatsen og danne grundlag for prioritering inden for de økonomiske, politiske, faglige og administrative områder. Sektorplanen skal sikre skabelsen af en indsats, hvor anvendelsen af kommunens ressourcer bliver styrket og målrettet i forhold til det socialfaglige og pædagogisk faglige arbejde for og med borgerne. Nøgleordene for
sektorplanen er en kombination af faglighed og udvikling under hensyntagen til de ressourcer, der findes på
området.
I løbet af de sidste 10-15 år er der sket et skifte i tilgangen til den kommunale og regionale indsats, og fokus
ligger i dag primært på at understøtte borgeren i (re)habilitering. Tilknytning til arbejdsmarked, uddannelsesnetværk og sociale relationer er nu helt centrale fokuspunkter i indsatsen. Syddjurs Kommune arbejder
derfor nu med udgangspunkt i borgerens potentiale samt mentale og fysiske udviklingsniveau på at iværksætte en rehabiliterende indsats. Indsatsen kendetegnes af en sammenhængende koordineret indsat i
samarbejde på tværs af sektorer, eksempelvis Familieområdet, Sundhedsområdet og Beskæftigelsesområdet.
Med afsæt i rammevilkårene bestemt på både nationalt, regionalt og kommunalt niveau, driver Syddjurs
Kommune en række tilbud inden for det specialiserede Socialområde. Hvor Syddjurs Kommune ikke selv
har de nødvendige tilbud, benyttes tilbud uden for kommunegrænsen.
På handicapområdet driver Syddjurs Bo og Aktivitetstilbud
tilbud til borgere, der har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, samt borgere med erhvervet hjerneskade.
Tilbuddene består af botilbud med og uden døgndækning,
aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse.
Derudover er der støtte af mere praktisk karakter med
udgangspunkt i egen bolig for de grupper af borgere, der
især har bevægehandicap eller andre fysiske funktionsnedsættelser.
På det socialpsykiatriske område driver Syddjurs Bostøtte og Aktivitet tilbud, der benyttes af især borgere
med kroniske sindslidelser. Der ydes bostøtte i eget hjem til borgere inden for alle målgrupper, som kan
klare sig selv i egen bolig med et antal ugentlige støttetimer. Derudover driver Syddjurs Bostøtte og Aktivitet tilbud, aktivitetstilbud og råder over støtte/kontaktpersoner (SKP).
På misbrugsområdet har Rusmiddelcenter Syddjurs tilbud til borgere med stofmisbrug og borgere med
alkoholmisbrug. Til alkoholmisbrugere og stofmisbrugere tilbydes bl.a. ambulant behandling, ungebehandling og medicinske ydelser.
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Med budgetforliget 2016gælder det fortsat, at Syddjurs Kommune også i de kommende år udfordres økonomisk. En økonomi i balance og et fortsat højt serviceniveau med virkningsfulde borgerettede tilbud forudsætter betydelige omstillinger i den kommunale drift i de kommende år. På Socialområdet omhandler de
fremadrettede udviklingsområder både videreudvikling af allerede etablerede tiltag, samt nye måder at
gribe specifikke borgergrupper an på.
På baggrund af en status på kommunens tidligere sektorplan fra 2011 samt input fra Udvalget for sundhed,
ældre og social (SÆ), direktion og fagområde er nedenstående udviklingspunkter udarbejdet og danner
retning for udvikling af den sociale indsats i Syddjurs Kommune frem mod år 2020.
Syddjurs Kommune vil:
•

•

•

•

•

•

•

Understøtte, at udsatte borgere får øget mulighed for at tage ansvar for eget liv
En for stor gruppe af socialt udsatte og psykisk syge oplever en stor grad af ensomhed og føler sig
tillige ekskluderet fra ”det normale samfund”. Syddjurs Kommune vil sætte fokus på at understøtte,
at flere borgere får et rigere socialt liv og dermed øget livskvalitet.
Understøtte udsatte borgeres vej til selvforsørgelse
Færre borgere får i dag førtidspension, og flere skal (gen)indtræde på arbejdsmarkedet.
Der skal samlet skabes en sammenhængende og tværfaglig indsats, der understøtter vejen tilbage
til selvforsørgelse.
Være på forkant og sikre en god integration af flygtninge med særlige behov
Det er nødvendigt at sikre, at kommunen har tilbud til rådighed, som matcher de problematikker
som nogle flygtninge har med sig. Målet er at forbedre flygtninges trivsel og integration med det
sigte at øge mulighederne for at klare sig i det danske samfund.
Understøtte og skabe mulighed for det sunde valg i forhold til kost, rygning, alkohol og motion
Socialområdet vil i samspil med Sundhedsområdet i de kommende år arbejde med forebyggelse
gennem et øget fokus på det sunde valg. Grundet bl.a. dårlige sundhedsvaner er målgruppens middellevetid 20 år lavere end landsgennemsnittet. Syddjurs Kommune skal derfor skabe rammerne og
mulighederne for at træffe de sunde valg, men også fastholdelse og motivere alle borgere i kommunen. Særligt skal der være fokus på unge misbrugere, da misbrug er afgørende for unges mulighed for at gennemføre en uddannelse og få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Arbejde tidligt, koordinerende og tværfagligt om udsatte børn og unge
For at sikre en helhedsindsats for udsatte børn og unge, er det afgørende, at der er et tæt samspil
mellem Socialområdet og kommunens familieindsats. Borgeren skal opleve at modtage tilbud, der
ligger konstruktivt og meningsfuldt i forlængelse af hinanden.
Sikre sammenhæng mellem lokale og regionale tilbud for den enkelte borger
Kommunen skal fortsat arbejde for et stærkt samarbejde med region og praksissektor, hvor en fælles indsats bygger på tillid og en veldefineret opgavefordeling. Borgerne skal være trygge, hvis de i
deres forløb krydser sektorgrænser.
Udarbejde en socialpolitik
Det vurderes, at det vil være formålstjenligt at formulere en socialpolitik. Socialpolitikken skal formuleres indenfor rammerne af lovgivningen, og skal samtidig angive rammerne for indholdet af de
underliggende specialiserede områder og de fremadrettede prioriteringer på området.
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•

Synliggøre vejen til hjælp for de borgere, der har behov for det
De borgere der har behov for at komme i kontakt med kommunen for at få hjælp og støtte til at
klare hverdagen, må ikke være i tvivl om vejen til hjælpen. Det skal være tydeligt, hvor borgeren
skal henvende sig. Kommunikationen skal understøtte aktivt medborgerskab og samtidig forhindre,
at nogle borgere ikke får rakt ud efter hjælp.

Indsatser på området tager afsæt i, at:
•

•

•

•

•

Der tages udgangspunkt i borgerens potentialer
Der er et stort potentiale i at få borgerne til at tage ansvar for eget liv. At anerkende og aktivt tage
udgangspunkt i borgerens potentiale kan være med til at skabe løsninger, der passer bedre til den
enkelte.
Tværfagligt samarbejde internt og eksternt skaber værdi i kerneopgaven
Syddjurs Kommune skal blive bedre til at udnytte alle relevante kompetencer i arbejdet med borgeren – både kompetencer blandt kommunens ansatte, men også med eksterne samarbejdspartnere
som Region Midt, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
Frivillige er betydningsfulde samarbejdspartnere
Frivillige borgere og foreninger har nogle helt særlige styrker, som ikke må overses i forhold til velfærden for den enkelte borger. Kommunens opgaver består i at rammesætte et samarbejde med
frivillige, der motiverer til ejerskab, og at kommunen påtager sig rollen som en kompetent og imødekommende medspiller.
Der sker en hensigtsmæssig specialisering af egne tilbud
Hvor Syddjurs Kommune ikke selv har de nødvendige tilbud, benyttes tilbud uden for kommunegrænsen. Hvor der foreligger regionale alternativer, bør specialiseringsgraden på interne tilbud i
kommunen overvejes.
Brugen af velfærdsteknologi skal bidrage til en mere fleksibel opgaveløsning
Fremtidens velfærdsteknologier skal også på Socialområdet være med til at understøtte borgernes
selvhjulpethed og øgede selvstændighed. Samtidig skal velfærdsteknologi også være med til at give
medarbejderne et bedre arbejdsmiljø, udvikle kerneopgaven og øge fagligheden.
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3. Formål med sektorplanen
Med udgangspunkt i en opfølgning på den tidligere sektorplan fra 2011, er der med denne sektorplan udarbejdet en overordnet ramme for den videre udvikling af Socialområdet frem mod 2020.
Udgangspunktet for arbejdet med sektorplanen er at danne et fremadrettet grundlag for at styrke og målrette den sociale indsats i Syddjurs Kommune. Målet med den sociale indsats er at sikre, at psykisk syge,
socialt udsatte og borgere med fysiske og psykiske handicap får gode muligheder for at leve, bo, uddanne
sig og arbejde på lige fod med andre.
Socialområdet i Syddjurs Kommune rummer indsatser for:
• Psykisk syge
• Socialt udsatte
• Borgere med fysiske og psykiske handicap
• Misbrugere af alkohol eller andre rusmidler

Sektorplanen 2016-2020 kortlægger den sociale indsats
som den ser ud foråret 2016. Indledningsvist beskrives
de overordnede økonomiske og lovmæssige rammer,
samt Syddjurs Kommunes vedtagene politikker, der gør
sig gældende på området. Derefter følger en indføring i
den organisatoriske opbygning af Socialområdet indeholdende en målgruppebeskrivelse samt en anskueliggørelse af de konkrete tilbud på henholdsvis handicapområdet, socialpsykiatrien og rusmiddelområdet.
Afslutningsvist peger sektorplanen på den fremadrettede prioritering af indsatsen på Socialområdet. Det
kommer til udtryk gennem beskrivelsen af konkrete udviklingsområder og principper, der skal lægge til
grund for det videre arbejde.
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4. Status på sektorplan 2011
Sektorplan 2011 var i høj grad præget af kommunalreformen med sammenlægning af 4 kommuner og et
amt i 2007, samt ændringen af retssikkerhedsloven i 2010, hvor der blev skabt sammenhæng mellem visitationskompetencen og finansieringsansvaret på det specialiserede socialområde.
Kommunalreformens intentioner om samling af tilbud i borgernes lokalområder samt stigende udgifter på
området, bl.a. pga. takststigninger for tilbud i eksternt regi gjorde, at en hjemtagelsesstrategi for botilbud
blev omdrejningspunktet for sektorplansarbejdet. Hjemtagelsesstrategien gik ud på, at Syddjurs Kommune
selv kunne levere botilbud til cirka halvdelen af borgere med behov herfor. Den aktuelle status på hjemtagelsen er, at omkring 45 % af borgerne i målgruppen får et lokale tilbud.
Med hjemtagelsesstrategien fulgte et fokus på styring af økonomien indenfor det specialiserede socialområde, inden for fire hovedområder:
 Kontrollere tilgangen af nye sager – om sagsgange og overgange mellem områder
 Ændret organisering
 Udarbejdelse af kvalitetsstandarder
 Udarbejdelse af konkret ydelseskatalog
Siden udarbejdelsen og vedtagelsen af sektorplan 2011 har udviklingstiltag og udfordringer været håndteret årligt og indarbejdet i udviklingsplaner for området. En status på sektorplan 2011 viser, at mange af
udviklingstiltagene er realiserede, mens få tilbud også efterfølgende er nedlagt, da det forventede behov
viste sig ikke at være til stede. Enkelte tiltag, der var beskrevet i sektorplan 2011, er af forskellige årsager
aldrig etableret.
Etableret
På Tendrup Møllevej blev der etableret 20 nye boliger til
autister og senhjerneskadede. I samme ombæring skete der
en omrokering af botilbud for domfældte og botilbud for
udviklingshæmmede. Kollegiet blev oprettet med 6 boliger
for psykisk sindslidende mellem 18 og 23 år.
Der har løbende været arbejdet med at udvikle tiltag inden
for aktivitetstilbud indenfor de givne rammer. Herunder kan
nævens en udvidelse af aktivitetstilbuddene med bl.a. skovhjælperne, samt etablering af aktivitetstilbud for senhjerneskadede borgere på Skovly. Der har derudover været fokus på, at skabe relevant arbejde med vedligehold
til brugerne af aktivitetstilbuddene, samt at åbne op ud til civilsamfundet. Både skoleklasser, pensionister,
andre botilbud og unge mennesker gør i dag brug af tilbuddene.
På Marie Magdalene blev der oprettet 25 nye boliger for udviklingshæmmede på Vestergade 114 A og B.
Som konsekvens af det øgede beboertal steg deltagelsen i aktivitetscenteret på Marie Magdalene, hvorfor
en udvidelse af aktivitetscentret med 200 m2 er igangsat og forventes færdig i 2017.
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Overordnet set har der på området været en samling af sammenlignelige tilbud, hvor Gransvinget og bostøtte for udviklingshæmmede er lagt ind under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud.
Derudover er der i perioden indledt tættere samarbejdet med familieområdet, sundhedsområdet og jobcenteret. Endelig er social- og beskæftigelsesområdet rent organisatorisk lagt sammen under samme chef i
efteråret 2012.
Etableret og senere nedlagt
Boligerne på Solvangsvej til unge på kontanthjælp, samt et døgndækket botilbud til sindslidende på Strandgårdshøj blev begge etableret for senere at blive nedlagt igen. For begge botilbud var det ikke muligt at
opnå det nødvendige flow til den påtænkte målgruppe, ligesom der ikke var skabt de nødvendige forudsætninger for at visitere videre, idet de var oprettet efter Almenboligloven og ikke som midlertidige lejemål
efter Servicelovens § 107, som var en forudsætning for handleplanernes opfyldelse.
Derudover blev et udvidet beskyttet beskæftigelsestilbud for psykisk syge og socialt udsatte etableret på
Alpedalen, hvorefter det blev nedlagt, da behovet ikke var tilstede.
Ikke etableret
Der var i sektorplan 2011 en tanke om at etablere kulørte plejeboliger, oprette særskilte tilbud til borgere
med ADHD samt at øge muligheder for aktivitetstilbud for udviklingshæmmede. Disse tiltag er ikke etableret.

Side 7 af 38

5. Overordnede rammevilkår
Nedenfor er beskrevet de overordnede forhold, der gør sig gældende i rammesætningen af Socialområdet i
Syddjurs Kommune. Det drejer sig om lovgivninger, national og lokal politikdannelse, økonomiske rammevilkår og Syddjurs Kommunes visioner og værdier.
De overordnede rammer danner tilsammen en styringskæde, der kan fremstilles som vist i nedenstående
tabel.
Nationalt niveau
Regionalt niveau
Syddjurs Kommune

Socialområdet
Enheder

Styringselement
Lovgivninger
Nationale mål (Herunder KLs pejlemærker)
Rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region (DASSOS)
Sundhedsaftalen i Region Midtjylland (KOSU)
Økonomi/budgetgrundlaget
Handicappolitik
Alkoholpolitik
Civilsamfundsstrategi
Værdigrundlag
Ledelsesgrundlag
Aftalestyringskoncept
Sektorplan
Årlige udviklingsaftaler

5.1 Lovgivningsmæssige rammer
Aktiviteterne på Socialområdet er primært styret af voksenbestemmelser i Lov om Social Service. Derudover også af §§ 141 og 142 i Sundhedsloven1.
Ifølge Servicelovens § 1 er formålet med hjælpen efter denne lov at fremme den enkeltes mulighed for at
klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. En afgørelse efter Serviceloven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.
På voksenområdet foreskriver formålsparagraffen i Servicelovens § 81, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde
en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.
Med baggrund i dette er Socialområdets forpligtelse at:
 Forebygge, at problemerne for den enkelte forværres.
 Forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder.
 Forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje.
 Yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i
egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov.

1

Se bilag 2
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Derudover har reformer på beskæftigelsesområdet betydet væsentlige ændringer i rammevilkårene for den
sociale indsats og for særligt psykisk syge og udsatte borgere. Særligt Førtidspensionsreformen, der trådte i
kraft i januar 2013 betyder, at langt færre borgere tilkendes førtidspension. I stedet skal flere borgere have
en individuel og helhedsorienteret indsats, der sikrer, at borgere fastholdes eller får tilknytning til arbejdsmarkedet. Reformens grundtanke er, at et godt og meningsfuldt liv indebærer muligheden for, at borgeren
realiserer sit potentiale i et aktivt arbejdsliv og på den måde bliver en aktiv del af fællesskabet.
Arbejdet på Socialområdet er derudover fagligt
inspireret af sektorspecifikke pejlermærker fra KL og
Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisnings Området (DASSOS) og ajourføres i
øvrigt løbende i henhold til forskningsmæssige og
metodiske udviklinger indenfor de respektive fagområder.

5.2 Rammeaftale med Region Midtjylland
Der indgås hvert år en rammeaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Rammeaftalen omfatter det specialiserede socialområde og anvendes som et planlægnings- og udviklingsværkstøj 2,
som skal sikre en forsyningssikkerhed af tilbud inden for regionen samt sikre et samlet overblik over tilbudsviften på området. Rammeaftalen har afgørende betydning for, hvordan kommunerne i fællesskab
sikrer forsyningssikkerhed for de fagligt mest specialiserede tilbud.
Det er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud
og ydelser inden for aftalens område samt at:
 Sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner
til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.
 Skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudviklingen.
 Sikre koordinering og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.
Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler er det indenfor fastsatte rammer op til kommunerne i fællesskab
at fastlægge præcis hvilke tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Det er besluttet, at specialiserede sociale tilbud, hvor mere end 5 % af pladserne anvendes af andre kommuner end driftsherren, er en del af rammeaftalen.
For Syddjurs Kommunes vedkommende er tilbuddene ved Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud omfattet af
Rammeaftalen, dog ikke bostøtte og STU.

2

Lovgivning: Bekendtgørelse nr. 1156 af 29. oktober 2014 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.
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Takstfastsættelser for regionale og kommunale tilbud sker efter en række principper, der er beskrevet i
rammeaftalen. Det indebærer, at udbyderen har incitament til at sikre en løbende økonomisk effektiv drift.
Taksterne skal endvidere være retvisende, således at sammenlignelige tilbud skal kunne sammenlignes på
pris. Samtidig skal budgetterne være realistiske og sikre, at uforudsete udsving i økonomien dækkes ind. I
taksterne skal også indregnes, at det enkelte kommunale eller regionale tilbud sikres mulighed for løbende
udvikling. Endvidere gælder der samme regler for omkostningsberegninger for alle udbydere inden for
rammeaftalens område, hvilket skal sikre ensartede konkurrencevilkår.
Der er i rammeaftalen for 2016 aftalt en generel reduktion af taksterne på samlet 3 % for årene 2016, 2017
og 2018.

5.3 Økonomiske rammer
Budgettet for Socialområdet lægges på baggrund af de forventede antal borgere i de forskellige målgrupper
og de forventede prisfremskrevne priser. I grafen nedenfor ses Syddjurs Kommunes udgifter gennem de
seneste år til voksne med særlige behov. Til sammenligning kan ses udgifter på landsniveau samt sammenlignelige kommuner. Bemærk at tallene for 2015 og 2016 er budgettal mens de forudgående er regnskabstal.
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5.4 Vision og værdier
Syddjurs Kommune har formuleret en vision for hele kommunen, som lyder: Syddjurs Kommune er et godt
og smukt sted at bo, leve og arbejde 3.
Syddjurs Kommune har en intention om at tænke nyt og på tværs af organisationen, når kommunens serviceydelser skal udvikles - herunder eksempelvis rehabilitering af socialt udsatte.
Syddjurs Kommune understøtter, at ressourcerne udnyttes bedst muligt i tæt samspil med civilsamfundet.
Kommunen skal skabe et samfund, hvor socialt udsatte
borgere kan opleve sig selv som ligeværdige og aktive
bidragsydere i såvel civilsamfundet som på arbejdsmarkedet. Civilsamfundet skal ikke løfte de kommunale opgaver men kan hjælpe med at styrke kvaliteten af
de kommunale tilbud og være med til at sikre, at hjælpen når ud, hvor behovet er størst.

Med budgetforliget 2016 blev der vedtaget en række centrale pejlemærker for den fremtidige styring i
kommunen. Syddjurs Kommune anerkender, at omstilling tager tid og anlægger derfor et flerårigt perspektiv i såvel budgetplanlægningen som initiativer på forvaltningsområderne. Samtidig er det vigtigt, at de
iværksatte tiltag alle har klare mål og fokus på resultater. Syddjurs Kommune sigter her efter, at de fastsatte mål nås og mindre på, hvordan de nås. Endelig er det vigtigt, at alle indsatser tager udgangspunkt i borgerens potentiale. Kommunen skal have fokus på, hvad borgerne selv kan og dermed inddrage borgerne
mere i opgaveløsningen. Det giver værdi for den enkelte, og det giver værdi for samfundet som helhed.

3

http://kommuneplan.syddjurs.dk/dk/planstrategi2015/forside.htm
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5.5 Politikker
Syddjurs Kommune har tre interne politikker, som er medskabende for rammerne på socialområdet:
•
•
•

Handicappolitikken
Alkoholpolitikken
Civilsamfundsstrategi

De grupper af borgere der er fokus på i de enkelte politikker, er ikke skarpt afgrænsede. Mange borgere har
komplekse sociale livssituationer, som kan relatere sig til
flere af politikkerne. I forhold til den enkelte borger eller
målgruppe tages der derfor udgangspunkt i en situationsbestemt betragtning, når man forholder sig til sigtepunkterne for indsatsen. Et overordnet mål gældende på
tværs af politikkerne er, at den enkelte borger skal motiveres og støttes i at opnå livsduelighed og i videst muligt
omfang skabe en sund og varig tilknytning til såvel familie, civilsamfund og arbejdsmarked.
5.5.1 Handicappolitik
Syddjurs Kommune har en godkendt handicappolitik af 19. december 2013, som omfatter alle forvaltningsområder. Handicappolitikken tager sit udgangspunkt i FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede. Syddjurs Kommune ønsker at markere sig som en handicapvenlig kommune, hvor der er fokus på
at sikre et koordineret og tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner,
samt i den daglige opgaveløsning og udvikling af nye tilbud til handicappede. Handicappolitikken dækker
både handicappede børn og voksne.
Kommunens overordnede målsætning er, at handicappede så vidt muligt skal kunne deltage som borgere
på lige fod med kommunens øvrige borgere. Kommunen vil fremme respekten for handicappedes naturlige
værdighed. Fysisk tilgængelighed og tilgængelighed til information er vigtige forudsætninger for dette. Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk
funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage
i samfundslivet på lige fod med andre.
5.5.2 Alkoholpolitik
Syddjurs Kommune ønsker at fremme en hensigtsmæssig alkoholkultur og hensigtsmæssige alkoholvaner
for alle borgere og kommunens ansatte. Det betyder, at alkoholforbruget ikke må belaste den enkeltes
sociale, fysiske og psykiske formåen, dennes familie og børn samt samfundet.
Formålet med alkoholpolitikken er at styrke den forebyggende og behandlende indsats i kommunen, så
alkoholdebuten udskydes, og flere borgere får sundere alkoholvaner. Samtidig ønsker kommunen at skabe
sammenhæng mellem forebyggelse, tidlig indsats og behandling på alkoholområdet. Kommunen sigter med
politikken mod at skabe de bedste betingelser for borgernes sundhed og livsglæde, hvor alkohol ikke begrænser mulighederne for at leve det liv, borgerne ønsker.
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5.5.3 Civilsamfundsstrategi
Den langsigtede vision med Syddjurs Kommunes Civilsamfundsstrategi er et kompetent civilsamfund og en
kompetent borger, der i hverdagslivet, i foreningsarbejdet, i lokalområdet og på arbejdet ikke nødvendigvis
og altid henvender sig til det offentlige for at finde løsninger på deres problemer. Borgerne skal i stedet
føle sig kompetente til at hjælpe sig selv og deres medborgere i lokalsamfundet. Civilsamfundet udgør med
andre ord en samfundsmæssig ressource. Denne udvikling ønsker Syddjurs Kommune at understøtte.
I overensstemmelse hermed skal Syddjurs Kommune ifølge § 18 i Serviceloven samarbejde med frivillige
sociale organisationer og foreninger. Kommunen skal hvert år afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt
arbejde, som kan være med til at sikre gode rammer for dette samt sikre et konstruktivt samspil mellem de
frivillige sociale organisationers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud.
Syddjurs Kommunes civilsamfundsstrategi fastlægger rammerne for dette samarbejde.
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6. Organisering
I det følgende gives en overordnet beskrivelse af Socialområdets målgrupper, organisering og egne tilbud
på området.

6.1 Målgrupper
Sektorplanen for Socialområdet dækker personer med væsentlig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,
dvs.:
 Borgere, der kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov
for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.
 Borgere, hvor der udføres en langsigtet indsats for eksempelvis at kunne udvikle en positiv
identitet, for at opøve færdigheder eller for at mestre en aktiv livsudfoldelse i samspil med andre, herunder at indgå på arbejdsmarkedet i større eller mindre grad.
 Borgere der ikke kan bo i egen bolig, og derfor tilbydes botilbud. Det drejer sig f.eks. om grupper af udviklingshæmmede og autister mv., svært hjerneskadede og stærkt fysisk handicappede. Derforuden ydes der behandling for misbrug og støtte til socialt udsatte.
 Pårørende til borgere med misbrugsproblemer.
Fælles for grupperne er, at de alle er berørte af problematikker, der søges kompenseret og/eller afhjulpet
ved en indsats, der tager udgangspunkt i de muligheder som lovgivningen, samt de faglige, politiske og administrative rammer, der findes i Syddjurs Kommune, giver. Derudover er målgrupperne kendetegnet ved
ofte udpræget dårlig sundhedstilstand, ensomhed og i nogle tilfælde social eksklusion.
Pr. februar 2016 modtager cirka 800 borgere ydelser efter Serviceloven.
Nedenfor ses en demografisk oversigt over den samlede befolkningsudvikling i Syddjurs Kommune fra 2008
til 2015 fordelt på aldersgrupper. Den stiplede linje viser en fremskrivning af demografien fra 2016 til 2020.
Samlet set var der i 2008 i Syddjurs Kommune 41305 borgere, mens der i 2020 forventeligt vil være 42037.
På baggrund af den demografiske fremskrivning, er der ikke grund til at antage, at det samlede antal af
borgere der modtager ydelser efter Serviceloven vil stige markant fremover.
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6.2 Struktur
Socialområdet er i 2016 organiseret under Social- og Beskæftigelseschefens ansvarsområde. Socialområdet
består af en række afdelinger, institutioner og tilbud organiseret under fire ledere, der alle er aftaleholdere.
Hver enkelt leder har det fulde faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar for deres område. Socialområdet er organiseret som følger:

Socialområdet

Socialcentret
- myndighedsafdeling

Syddjurs Bo- og
Aktivitetstilbud

Syddjurs Bostøtte og
Aktivitet

- Syddjurs Kommunes
bo- og aktivitetstilbud
for fysisk og psykisk
handicappede

- Syddjurs Kommunes
socialpsykiatri og
indsats for socialt
udsatte

Rusmiddelcenter
Syddjurs
- rusmiddelbehandling
og tilbud til pårørende

6.3 Metode
Den grundlæggende tankegang er, at indsatserne skal understøtte borgerens (re)habilitering. Socialindsatsen skal være udviklingsorienteret i forhold til den enkelte borgers ståsted.
I løbet af de sidste 10-15 år er der sket et skifte i tilgangen til den kommunale og regionale indsats, og fokus
ligger i dag i høj grad i at understøtte borgeren i (re)habilitering. Tilknytning til arbejdsmarked, uddannelses
netværk og sociale relationer er nu helt centrale fokuspunkter i indsatsen. Syddjurs Kommune arbejder
derfor nu med udgangspunkt i borgerens potentiale samt mentale og fysiske udviklingsniveau på at iværksætte en rehabiliterende indsats.
Hvad angår den socialpsykiatriske tilgang, er borgerens rolle aktiv og medarbejderne arbejder med borgeren med udgangspunkt i et udviklingsorienteret sigte. Psykisk sygdom er i mange tilfælde ikke kronisk og
tilgangen skal dermed understøtte, at borgerne kommer sig helt eller delvist. Målet med indsatserne på
psykiatriområdet er, at indsatsen skal være tidsbegrænset og målrettet. For at lykkes med dette, skal indsatsen tillige koordineres med øvrig indsats fra såvel familieområdet, sundhedsområdet, arbejdsmarkedsområdet samt indsats fra Regionen.
Indsatsen for borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har det sigte, at give borgeren mulighed for at udfolde sit potentiale og mestre eget liv i videst muligt omfang.
Denne indsats er som udgangspunkt varig og tilrettelægges ud fra et (re)habiliterende perspektiv, som tager afsæt i WHO’s definition:
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”at nå og opretholde deres bedst mulige fysiske, sansemæssige,
intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne”. Det sker ved
at give borgerne de fornødne værktøjer til at opnå uafhængighed
og selvbestemmelse. Rehabilitering baseres på borgerens hele
livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og videns baseret indsats”
Der tages udgangspunkt i en kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik (KRAP), neuropædagogik og andre relevante metoder.
Indsatsen kendetegnes af en sammenhængende koordineret indsat i samarbejde på tværs af sektorer, eksempelvis Familieområdet, Beskæftigelsesområdet og borgerens øvrige netværk.

6.4 Socialcentret og myndighedsopgaven
Socialcentret varetager myndighedsfunktionen i forhold til tilkendelse af ydelser til borgerne efter Servicelovens bestemmelser. Socialcentret visiterer borgerne til tilbud i Syddjurs Kommune og eksterne tilbud i
andre kommuner samt regionale tilbud, der er omfattet af Servicelovens voksenbestemmelser. Socialcentret er organiseret som følger:

Afdelingsleder
Socialteam

Indsats over for socialt
udsatte, misbrugere,
lettere psykisk syge, sent
udviklede og
senhjerneskadede, med
let til moderat
støttebehov. Akutboliger
og Rehabiliteringsteam.

Specialteam
Indsats over for fysisk
handicappede, kronisk
sindslidende m. varigt
nedsat funktionsniveau,
udviklingshæmmede,
sent udviklede og
senhjerneskadede, der
har omfattende til totalt
støttende behov.
Sagsbehandling af
ledsagerordning,
kontaktperson og
magtanvendelser.

Handicapteam

Sagsbehandling og
tilkendelser af
handicapbiler,
merudgifter og BPA
(handicapordninger).
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Indsatsen på Socialområdet kan opdeles på fire niveauer.
1. Det myndighedsmæssige niveau
Det myndighedsmæssige niveau har kompetencen til at iværksætte tilbud. Valget af tilbuddet sker i
et tæt samspil med borgeren og inden for de rammer, som er stillet til rådighed for indsatsen.
Før tilbuddet påbegyndes, udarbejdes der i samarbejde mellem borgeren og myndigheden en
handleplan efter Servicelovens § 141, der bl.a. beskriver formålet med aktiviteten.
2. Det afklarende niveau/udredning
Det afklarende niveau består typisk af aktiviteter, som benyttes til at afklare, hvilken type tilbud
borgeren efterfølgende skal have. Der kan være tale om sonderinger på konkrete bo- og aktivitetssteder, afklaring i beskæftigelsestilbud og afklarende forløb via regionale tilbud.
I 2016 indfører socialcentret Voksenudredningsmetoden (VUM), som skal understøtte udredning og
sagsbehandling på området. Formålet med VUM er blandt andet at sikre en involverende og ressourcefokuseret sagsbehandling, samt at sikre en ensartet tilgang til udredning af behov og sagsbehandling på voksenområdet.
3. Det aktive niveau i form af tilbud til borgerne
Tilbud om støtte består af en række institutioner og tilbud, der yder en indsats omkring borgeren.
Der kan være tale om rådgivning, behandling, boligtilbud, socialpædagogisk udvikling, samværstilbud, beskyttet beskæftigelse mm.
4. Det opfølgende niveau
Ifølge Retssikkerhedsloven og Serviceloven er der en forpligtelse til at følge op på hjælpen, sikre at
borgerne får hjælp svarende til bevillingen samt at hjælpen løbende bliver tilpasset borgerens behov. Endvidere har kommunen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses
med den kvalitet – både fagligt og økonomisk – som er politisk og administrativt besluttet for lovgivningens rammer.
Samlet har Socialcentret pr. januar 2016 684 tilbud fordelt på forskellige former for bo og aktivitetstilbud,
samt tilbud om personlig assistance.
Tilbud
Længerevarende og midlertidige botilbud §§107 og 108
Bostøtte i botilbud § 85
Bostøtte i eget hjem § 85
Beskyttet beskæftigelse og aktivitet §§ 103 og 104
Støtte kontakt person §§§ 97, 98 og 99
Borgerstyret personlig assistance § 96
I alt tilbud

December 2014
73
130
228
151
82
18
682

December 2015
64
120
249
151
82
18
684

Hertil kommer et større antal sager vedr. handicapbiler, merudgifter, samt råd og vejledning.
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6.5 Tilbud
Syddjurs Kommune driver en række tilbud inden for det specialiserede Socialområde.
Hvor Syddjurs Kommune ikke selv har de nødvendige tilbud, benyttes tilbud uden for kommunegrænsen.
Det drejer sig primært om midlertidige og permanente botilbud samt tilhørende aktiviteter.
For hjemmeboende er alle tilbud at finde i Syddjurs Kommune.
Nedenstående skema specificerer, hvordan pladserne i Syddjurs Kommunes egne døgn- og dagtilbud bliver
brugt pr. 1. april 2016. Herunder hvilke pladser der bruges af kommunens egne borgere, og hvilke der sælges til andre kommuner.
Syddjurs kommunes egne institutioner

Egne
borgere

Salg til
andre

Tom
plads

Pladser i
alt

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud:
§84 aflastning

7

2*

§85 botilbud

54

36

§103 - beskyttet besk.

36

9

45

§104 - akt. og samværstilbud

45

26

71

§108 botilbud

12

3

93

12

Syddjurs Bostøtte:
§85 Mølletorvet

7

§104 Midtpunkt

68

68

7

7

4

4

Stof behandling

59

59

Alkoholbehandling

33

33

8

8

11

11

3

3

18

18

§107 Kollegiet

1

8

Rusmiddelcenter Syddjurs:
Behandling under 18 år

Familieorienteret behandling
Pårørendebehandling
Øvrige:
SEL §95 Personlig hjælp og pleje i hjemmet
SEL §96 BPA-ordning
I alt

373

71

4

443

* De 2 pladser er ikke fuldtidspladser, og kan derfor deles af flere borgere.
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Syddjurs Kommune køber desuden tilbud ved andre kommuner, Regionen og private institutioner.
Køb hos andre kommuner, regionen og private
SEL §85 Botilbud

Pladser
57

SEL §101 Stofmisbrugsbehandling

3

SEL §103 Beskyttet beskæftigelse

20

SEL §104 Aktivitets- og samværstilbud

35

SEL §107 Botilbud - midlertidig ophold

23

SEL §108 Botilbud - længerevarende ophold

19

SEL §109 Krisecenter

1

SEL §110 Forsorgshjem

6

I alt

164

Nedenfor gives et billede af de konkrete tilbud, der findes internt i Syddjurs Kommune. Kortet illustrerer
den fysiske placering af de omtalte tilbud 4.

4

For en beskrivelse af de enkelte tilbud, se bilag 3
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6.5.1 Indsats for fysisk og psykisk handicappede
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud giver tilbud til borgere, der har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse,
samt borgere med erhvervet hjerneskade.
Boliger med døgndækning retter sig mod udviklingshæmmede borgere, der har behov for massiv støtte
både i forhold til pleje og omsorg i alle livets forhold og i forhold til deres sociale liv med familie og venner. I
januar 2016 bor 81 borgere i boliger med døgndækning.
Boliger uden døgndækning huser borgere, der er udviklingshæmmede eller med varig nedsat psykisk funktionsevne, med behov der spænder fra let til massiv støtte i
forhold til pleje og omsorg. I januar 2016 bor 28 borgere i
bolig uden døgndækning.
Derudover ydes der bostøtte til udviklingshæmmede borgere i eget hjem. Der er tale om hjælp, omsorg eller støtte
samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder på
baggrund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. I januar 2016 ydes
bostøtte til 28 borgere i eget hjem.
Aktivitetstilbuddene Marie Magdelene og Skovly yder aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse. Centrene er dagtilbud, som benyttes af udviklingshæmmede i kommunens botilbud, borgere der bor
i egen bolig og hjemmeboende. I januar 2016 benyttes tilbuddene af 115 borgere.
Skovly har derudover et STU-tilbud - tilbud om særligt tilrettelagt uddannelse. STU-tilbuddet er for unge
mellem 17 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen
henvender sig primært til unge udviklingshæmmede. Målet med uddannelsen er at give disse unge personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.
I januar 2016 er 11 borgere i STU.
6.5.2 Socialpsykiatrisk indsats og indsats for socialt udsatte
Syddjurs Bostøtte og aktivitet tilbyder hjælp, omsorg
eller støtte samt optræning 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. Der er for målgruppen
desuden mulighed for aktivitet og samvær til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder.
Derudover driver Syddjurs Bostøtte og aktivitet bofællesskabet Mølletorvet samt botilbuddet Kollegiet med
i alt 14 pladser. Beboerne tilhører den socialpsykiatriske målgruppe, og forventes at have lyst til at indgå i
socialt samvær med de andre beboere samt profitere af samværet. Borgeren får mulighed for at indgå i et
socialt bo- og levefællesskab med ligesindede. Borgeren skal være i stand til klare sig selv uden støtte om
natten, i weekender og helligdage.
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Der arbejdes med støtte til vedligeholdelse og udvikling af personlige og sociale færdigheder til at leve et
selvstændigt liv på egne præmisser. Borgeren modtager bostøtte og hjemmehjælp på lige fod med personer, der bor i eget hjem uden for bofællesskaberne.
Målgruppen, der modtager støtte uden for bofællesskaber, er personer, der har en psykiatrisk diagnose
og/eller socialpsykiatriske problemstillinger. I januar 2016 modtager 148 borgere bostøtte i eget hjem. Derudover modtager 66 borgere socialmentor-støtte.
Aktivitetscentrene er tilbud om aktivitet og samvær.
Lovgrundlaget er Servicelovens § 104 (aktivitets- og
samværstilbud). Målgruppen er Syddjurs Bostøttes
målgruppe inkl. borgere med fysisk handicap. Aktiviteterne foregår både i huset, men i høj grad også i andre
regier. F.eks. kulturelle arrangementer, fitnesscenter,
svømmehal, bibliotek, m.m. I januar 2016 benyttes aktivitetstilbuddene af 67 borgere. Aktivitetscenter Midtpunktet findes i både Rønde og Hornslet. I forbindelse med budgetanalysen 2016 blev det besluttet at samle aktivitetscentrene i Rønde i løbet af 2018.
Kommunen råder over en aflastningsbolig, der i januar 2016 har én beboer. Aflastningsboligen lejes særskilt
af socialcentret og kan stilles til rådighed for borgere, der har behov herfor.
Som en del af et socialt akuttilbud er der mulighed for at tilbyde borgerne en overnatning i bostøttens administrationsbygning. Tilbuddet er i 2016 og 2017 finansieret gennem et projekt under Socialstyrelsen.
Kommunen tilbyder desuden en støttekontakt-person til socialt udsatte efter Servicelovens § 99 – anonym
opsøgende tilbud til særligt udsatte.
Området har derudover også projektet ”Nye Veje”, der formidler frivilligt arbejde.
6.5.3 Rusmiddelindsatsen
Der er to hovedmålgrupper på rusmiddelområdet: borgere med stofmisbrug og borgere med alkoholmisbrug.
Stofmisbrug
Det overordnede behandlingsformål er at opnå stoffrihed eller at reducere en borgers stofindtag. Efter
kortlægning arbejdes der med målsætning for behandling. Der undersøges hvordan stofferne har påvirket
borgerens liv og omgivelser, hvad årsagen til misbruget kan være, og hvad målene med behandlingen er.
Der tilbydes medicinsk behandling bestående af substitutionsmedicin med henblik på at stabilisere brugen
af euforiserende stoffer, således at borgeren kan nedbringe eller ophøre med sit misbrug af illegale stoffer.
Hvis medicin bliver en del af behandlingen, udformes det sammen med centerets misbrugsfaglige læge.
Denne forestår også evt. hepatitis vaccination og andre sundheds-og forebyggende indsatser.
Der tilbydes desuden dobbeltdiagnose behandling for den målgruppe af borgere, som både har et misbrug
og en psykiatrisk diagnose eller har et lav funktionsniveau. Denne gruppe er ofte kendetegnet ved, at
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borgeren har brug for en tæt/håndholdt indsats, som betyder længere forløb i både psykiatrien og rusmiddelcenteret, tæt samarbejde med andre aktører samt afholdelse af netværksmøder og hjemmebesøg.
Derudover findes anonym stofmisbrugsbehandling. Målgruppen er borgere fra Syddjurs Kommune over 18
år, der har et problematisk forbrug af stoffer. Disse kan få gratis og anonym rådgivning og behandling. Man
skal have en relativ tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, have egen bolig og have
et ønske om at ophøre sit forbrug af stoffer. Målgruppen må ikke have andre sociale problemer og skal
kunne profitere af et gruppebehandlingsforløb i Aarhus eller Randers.
Alkoholbehandling
Overordnet tages der udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov for behandling, og der kigges på
konsekvenserne af alkoholforbruget, både for borgeren selv og dennes omgivelser. Det afklares, om misbruget er et middel til at klare stress, en udfordrende hverdag, angst, depression eller ensomhed. Ved tegn
på depression o. lig. kan en psykiatrisk konsulent konsulteres.
Der tilbydes medicinsk behandling, hvor centerets misbrugsfaglige læge kan anbefale og forestå ambulant
afrusning med støttemedicin. Behandlingen står aldrig alene men ses i sammenhæng med et samtaleforløb,
typisk 10-12 gange.
I samarbejde med Familieværket har Rusmiddelcenteret tilbud til familier med børn under 18 år, hvor alkohol fylder for meget. Det primære fokus er at sikre børns trivsel og opvækst ved at yde støtte og hjælp til
familien. Det er både individuelle samtaler, familie samtaler, samtaler med børnene alene samt i grupper –
både voksengrupper og børnegrupper.
Derudover tilbydes behandling til pårørende gennem 1-3 samtaler. Som pårørende til en person med et
problematisk rusmiddelforbrug, kan man have brug for nogle redskaber til håndtering af sine følelser og
beslutninger.

6.6 Samarbejdspartnere og snitflader
Den rehabiliterende indsats og den understøttende sundhedsorienterede indsats for alle målgrupper stiller
krav om samarbejde internt i kommunen, mellem kommunen og regionen, og i samspillet med andre herunder pårørende, frivillige og virksomheder. Den sociale indsats i kommunen kan ikke alene løfte opgaven
med at forebygge, at den enkeltes problemer forværres og med at sikre, at psykisk syge, socialt udsatte
samt fysisk og psykisk handicappede borgere får gode muligheder for at leve, bo, uddanne sig og arbejde på
lige fod med andre. Mange borgere har komplekse problemstillinger, hvis løsning forudsætter, at myndighed, socialpsykiatri, handicapindsatsen, sundhedsområdet, rusmiddelindsatsen, familieområdet og arbejdsmarkedsområdet samarbejder omkring løsninger.
Udviklingen af det tværfaglige samarbejde med de øvrige velfærdsområder i Syddjurs Kommune skal ske i
et tæt samspil, så samarbejdsformen tilgodeser arbejdsgange, metoder og lovgivning på de enkelte områder. Det tætte samspil skal også sikre, at indsatser er koordineret i forhold til individuelle behov. Den tværsektorielle koordinering skal endvidere sikre, at der ikke stilles mange og modsatrettede krav til samme
borger fra forskellige områder, som kan ende med at overstige borgerens ressourcer, og dermed betyde, at
ingen af de iværksatte indsatser opnår den ønskede og mulige effekt.
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I nedenstående tabel fremstilles Socialområdets indsatsområder i forhold til konkrete interne og eksterne
samarbejdspartnere
Samarbejde i Syddjurs Kommune:
Familieområdet
Sundhedsområdet

Beskæftigelsesområdet
Eksternt samarbejde:
Psykiatrisk afdeling og lokalpsykiatrien i Region Midt
Praktiserende læger
Civilsamfund og frivillige

Indsatsområder
- Overgang mellem barn/voksen
- Forebyggelse af behov for socialindsats i voksenårene
- Indsatser for børn i familier præget af alkohol
- Indsatser for senhjerneskadede
- Sundhedsfremme for alle målgrupper for at understøtte egenmestring i et
bredt perspektiv
- Hjemmeplejen tilser borgere på Marie Magdalene
- Udvikling og implementering af indsatser, der understøtter borgerens selvforsørgelse og (gen)indtræden på arbejdsmarkedet
- Indlæggelse og ambulant behandling
- Den koordinerede sundhedsfaglige indsats
- Samspil om sundhedsrelaterede problematikker og iværksættelse af behandlingstiltag
- Dialog og samarbejde omkring frivillige tiltag, der imødekommer oplevelsen
af ensomhed, social eksklusion mm.
- Understøtte deltagelse i (fritids)aktiviteter mm.
- Understøtter opbyggelse af netværk og deltagelse i fællesskaber
- Alle kan være noget for nogen – også udsatte borgere fungerer som frivillige

Psykiatri og Social under Region Midt varetager indlæggelse og ambulant behandling af psykiatriske patienter på psykiatrisk hospital, i lokalpsykiatrien eller i distriktsteam. Lokalpsykiatrien i Syddjurs Kommune har
en række målrettede tilbud til voksne, der har store sociale og/eller psykiske problemer, har et handicap
eller har et stof- eller alkoholmisbrug, som de har brug for hjælp til at håndtere.
Praktiserende læger
Borgerens praktiserende læge kan klare langt de fleste henvendelser, men kan i visse tilfælde henvise til
anden behandling. Det gælder behandling på sygehuse og hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut eller
psykolog.
Frivillighed blandt borgere
Der findes i Syddjurs Kommune adskillige initiativer
på Socialområdet, der drives af frivillige kræfter. De
frivillige aktiviteter spænder bredt over tilbud til
borgere med svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og til foreningslivet
gennem netværksdannelse i mødet med ressourcestærke humanitære organisationer, idrætsforeninger og enkeltpersoner.
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Samarbejdet med frivillige ses blandt andet i kommunens projekter som ADHD café, den frivillige jobformidling ”Nye veje” og det sociale mødested Kafe Kolind, der drives i samarbejde med KFUM.
Både i socialpsykiatrien og på handicapområdet støttes der ved arrangementer op af frivillige kræfter i form
af både undervisning og udførelsen af praktiske opgaver.
Dertil kommer, at også social udsatte, psykisk syge og handicappede selv kan yde en frivillig indsats i det
omfang, det er muligt, og på den måde bidrage til fællesskabt. Det frivillige arbejde kan have karakter af
diverse vedligeholdelsesopgaver eller arbejdskraft ved festivaller og arrangementer.
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7. Udviklingsområder
På baggrund af en status på kommunens tidligere sektorplan fra 2011 samt input fra Udvalget for sundhed,
ældre og social (SÆ), direktion og fagområde er nedenstående udviklingspunkter udarbejdet og danner
retning for udvikling af den sociale indsats i Syddjurs Kommune frem mod år 2020. Udviklingsområderne
favner alle områdets målgrupper og tager afsæt i de temaer og udfordringer der på nuværende tidspunkt
ser ud til at blive aktuelle frem mod 2020.
Syddjurs Kommune vil:
… understøtte, at udsatte borgere får øget mulighed for at tage ansvar for eget liv
At besidde en relativ høj grad af livsmestring indebærer en personlig handlekompetance inden for hverdagslivets forskellige arenaer. En for stor gruppe af socialt udsatte og psykisk syge oplever en stor grad af
ensomhed og føler sig tillige ekskluderet fra ”det normale samfund”. Syddjurs Kommune vil sætte fokus på
at understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv. Et rigere socialt liv kan medvirke til en
bedre livskvalitet og bedre helbred. Målet er, at udsatte borgeres livsduelighed øges i tæt samspil med deres sociale netværk, der hvor det er muligt. Kommunen vil fortsat danne sikkerhedsnet og være en tryghed
for borgerne.
… understøtte udsatte borgeres vej til selvforsørgelse
Som konsekvens af Førtidspensionsreformen får færre i dag førtidspension og flere skal (gen)indtræde på
arbejdsmarkedet. Det betyder, at beskæftigelsesområdet får en væsentlig rolle at spille i særligt psykisk
syges samlede indsats, og at socialområdets indsats skal understøtte borgerens arbejdsmarkedsperspektiv.
Det stiller til en vis grad krav til en nytænkning i tildelingen af sociale tilbud. Socialområdet skal arbejde ud
fra en udviklingsorienteret socialfaglig rehabilitering med borgeren som en aktiv medspiller. Der skal samlet
skabes en sammenhængende og tværfaglig indsats, der understøtter vejen tilbage til selvforsørgelse.
… udarbejde en socialpolitik
Det vurderes, at det vil være formålstjenligt at formulere en socialpolitik. Socialpolitikken skal formuleres
indenfor rammerne af lovgivningen, og skal samtidig angive rammerne for indholdet af de underliggende
specialiserede områder og de fremadrettede prioriteringer på området.
... understøtte og skabe mulighed for det sunde valg i forhold til kost, rygning, alkohol og motion
Socialt udsatte, psykisk syge og fysisk og psykisk handicappede er som målgrupper overrepræsenterede
hvad angår dårlige sundhedsvaner – flere ryger, flere er overvægtige, færre får jævnligt motion og flere har
dårlig tandhygiejne. Det konkrete udtryk er, at målgruppens middellevetid er 20 år kortere end landsgennemsnittet. Målet er, at borgerne i Syddjurs Kommune lever et så godt liv som muligt – så længe som muligt. Derfor vil Socialområdet i samspil med Sundhedsområdet i de kommende år arbejde med forebyggelse
gennem et øget fokus på det sunde valg. Det handler både om at skabe rammerne og mulighederne for at
træffe de sunde valg, men også om at fastholdelse og motivere alle borgere i kommunen. Hertil kommer, at
Socialområdet ved Rusmiddelcenter Syddjurs vil sætte særligt ind overfor unge med misbrugsrelaterede
problemer, da misbrug er afgørende for unges mulighed for at gennemføre en uddannelse og få fodfæste
på arbejdsmarkedet.
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… arbejde tidligt, koordinerende og tværfagligt om udsatte børn og unge
Mulighederne og den lovgivningsmæssige ramme om indsatsen for udsatte og handicappede ændres væsentligt ved overgangen fra barn til voksen. For at sikre en helhedsindsats for udsatte børn og unge, er det
afgørende, at der er et tæt samspil mellem Socialområdet og kommunens familieindsats. Udvikling og udøvelse af det tværfaglige og -sektorielle samarbejde har til formål at sikre borgernes oplevelse af sammenhængende og helhedsorienterede tilbud og indsatser, kombineret med en bedre ressourceudnyttelse af
eksempelvis medarbejdere, kompetencer og faciliteter.
I forhold til de tilbud som kommunen råder over, skal der foretages en nøje udvælgelse og sammensætning
i årene omkring overgangen til voksenlivet. Borgeren skal opleve at modtage tilbud, der ligger konstruktivt
og meningsfuldt i forlængelse af hinanden.
… være på forkant og sikre en god integration af flygtninge med særlige behov
Antallet af flygtninge, der er boligplaceret i Syddjurs Kommune, har været stigende de seneste år. Der er
således behov for, at Socialområdet i samarbejde med Integrationsindsatsen koordinerer en tværfaglig indsats for udsatte flygtninge. Ikke alle flygtninge er langvarigt præget af
deres tidligere liv og flugten, men en del flygtninge må formodes at være så hårdt belastet, at der med tiden vil vise
sig et behov for en social indsats. Det er nødvendigt at sikre,
at kommunen har tilbud til rådighed, som matcher de problematikker som nogle flygtninge har med sig. Målet er at
forbedre flygtninges trivsel og integration med det sigte at
øge mulighederne for at klare sig i det danske samfund.
… sikre sammenhæng mellem lokale og regionale tilbud for den enkelte borger
Kommuner og regioner har en fælles opgave i at sikre en god rollefordeling, når en borger skal have et tilbud. Ingen borgere skal falde ned mellem to stole eller opleve utrygge overgange mellem sektorer. Derfor
vil kommunen fortsat arbejde for et stærkt samarbejde med region og praksissektor, hvor en fælles indsats
bygger på tillid og en veldefineret opgavefordeling. Borgerne skal være trygge, hvis de i deres forløb krydser
sektorgrænser.
… synliggøre vejen til hjælp for de borgere, der har behov for det
Kommunen har en vigtig opgave i at sikre, at flest mulige borgere og virksomheder er tilfredse og føler sig
fortrolige med at navigere i det offentlige system. Dette betyder, at der skal være fokus på at levere en
effektiv, vedvarende kommunikations- og hjælpeindsats, som en naturlig del af borger- og virksomhedskontakten. De borgere der har behov for at komme i kontakt med kommunen for at få hjælp og støtte til at
klare hverdagen, må ikke være i tvivl om vejen til hjælpen. Det skal være tydeligt, hvor borgeren skal henvende sig, og målet er, at borgeren altid møder en kompetent medarbejder, der kan hjælpe eller lede borgeren til den rette hjælp. Syddjurs Kommune skal således øge sit fokus på, hvad der kommunikeres og
hvordan der kommunikeres. Formålet er, at kommunikationen kan understøtte aktivt medborgerskab og et
stærkere samspil mellem kommune og borgere, og forhindre at nogle borgere ikke får rakt ud efter hjælp.
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8. Principper
Socialområdet vil arbejde med den fortsatte udvikling af områderne ud fra nedenstående principper.
Indsatser på området tager afsæt i, at:
… der tages udgangspunkt i borgerens potentialer
Der er et stort potentiale i at få borgerne til at tage ansvar for eget liv. At anerkende og aktivt tage udgangspunkt i borgerens potentiale kan være med til at skabe løsninger, der passer bedre til den enkelte.
Større borgerinddragelse kræver, at Syddjurs Kommune agerer på en sådan måde, at borgeren bliver inviteret til at spille en mere aktiv rolle.
… tværfagligt samarbejde internt og eksternt skaber værdi i kerneopgaven
Syddjurs Kommune skal blive bedre til at udnytte alle relevante kompetencer i arbejdet med borgeren –
både kompetencer blandt kommunens ansatte, men også med eksterne samarbejdspartnere som Region
Midt, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Det vil kommunen opnå gennem øget fokus på internt
tværfagligt samarbejde og samskabelse, hvor samskabelse skal forstås som den proces, hvor forskellige
aktører udvikler ny velfærd sammen. Det er håndteringen af velfærdsopgaver, der er samskabelsens omdrejningspunkt og processen foregår ofte på tværs af sektorer. Deltagerne i samskabelsesprocesserne kan
være en kommune eller en anden offentlig aktør, en privat virksomhed, enkelte borgere eller grupper af
borgere, en forening eller en anden form for civilsamfundsmæssig organisation.
Det tværfaglige samarbejde og samskabelse har det dobbelte formål, at 1) sikre kvaliteten i arbejdet ved, at
den samlede faglige kompetence bliver udnyttet maksimalt og 2) at udvikle et fælles kundskabsgrundlag på
tværs af fag og stimulering til faglig udvikling inden for bidragende fag. Ligeledes er målet med samskabelse
at inddrage borgeren selv samt relevante organisationer i frembringelsen og kvalificeringen af borgerens
ydelse. Udfaldet skal være at etablere en koordineret og helhedsorienteret indsats i forhold til borgeren.
… frivillige er betydningsfulde samarbejdspartnere
Syddjurs Kommune ser velfærd som noget, flere aktører skaber sammen. Kommunen er i de seneste år
blevet mere opmærksom på, at frivilligheden har nogle helt særlige styrker, som ikke må overses i forhold
til velfærden for den enkelte borger.
Den fortsatte udvikling på Socialområdet er afhængig af, at kommunen finder nye veje til at løse opgaverne
på. En af disse veje er at inddrage frivillige borgere og foreninger i opgaveløsningen. Kommunens opgaver
består i at rammesætte et samarbejde med frivillige, der motiverer til ejerskab, og at kommunen påtager
sig rollen som en kompetent og imødekommende medspiller. Syddjurs Kommune vil skabe gode rammer
for det aktive medborgerskab og give mulighed for hver enkelt borgers deltagelse og engagement.
… der sker en hensigtsmæssig specialisering af egne tilbud
Syddjurs Kommune driver en række tilbud inden for det specialiserede socialområde. Hvor Syddjurs Kommune ikke selv har de nødvendige tilbud, benyttes tilbud uden for kommunegrænsen. Hvor der foreligger
regionale alternativer, bør specialiseringsgraden på interne tilbud i kommunen overvejes. Herunder hvorvidt højtspecialiserede tilbud bør købes eksternt, og om meget omkostningsfyldte enkeltmandsprojekter
kan håndteres internt. For fortsat at være rustet til opgaverne, som de udvikler sig over tid, har Socialom
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rådet behov for at arbejde målrettet med udvikling af faglige kompetencer, indsatser og arbejdsgange, så
der er optimal balance mellem faglighed og den praktiske udførsel.
… brugen af velfærdsteknologi skal bidrage til en mere fleksibel opgaveløsning
Fremtidens velfærdsteknologier skal også på Socialområdet være med til at understøtte borgernes selvhjulpethed og øgede selvstændighed. Samtidig skal velfærdsteknologi også være med til at give medarbejderne et bedre arbejdsmiljø, udvikle kerneopgaven og øge fagligheden. Disse parametre skal tilsammen
give kommunen klare økonomiske gevinster, bedre og nye kerneydelser, samt bidrage til udviklingen af den
offentlige velfærd.
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9. Bilag
9.1 Bilag 1: Oversigt over udvalgte paragraffer på området
Aktiviteterne på Socialområdet er primært styret af voksenbestemmelser i lov om social service. Derudover
også af §§ 141 og 142 i sundhedsloven, § 2 i lov om særlig tilrettelagt uddannelse og § 1 i lov om specialundervisning for voksne.
I det følgende er de vigtigste paragraffer kort skitseret.
§ 10

§ 12

§ 80 Husvilde
§ 81 Formålsparagraf
§ 85 Bostøtte

§ 96 Borgerstyret personlig
assistance

§ 97 Ledsageordningen

§ 98 Støttekontakt-person til
døvblinde
§ 99 Skøttekontakt-person til
socialt udsatte

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder.
Kommunalbestyrelsen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal
også omfatte opsøgende arbejde
Kommunen skal tilbyde genhusning af boligløse.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller med særlige sociale problemer.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning 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.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig
assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år,
der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson
til personer, som er døvblinde.
Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til
personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som
ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

§ 100 Merudgifter

Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse
til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til
personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

§ 101 Behandling af stofmisbrugere
§ 103 Beskyttet beskæftigelse

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

§ 104 Aktivitetstilbud

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse
eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på
grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke
kan benytte tilbud efter anden lovgivning.
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§ 107 Midlertidigt ophold

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov
for det.

§ 108 Længerevarende ophold

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold,
til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har
behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været
udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige
sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for
botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad
vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil.
Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

§ 109 Voldsramte

§ 110 Forsorgshjem

§ 114 Invalidebiler

§ 141 (Sundhedsloven)
Alkohol behandling
§ 142 (Sundhedsloven)

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med afhængighedsskabende
lægemidler til stofmisbrugere.
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9.2 Bilag 2: Oversigt over tilbud i Syddjurs Kommune

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud
Bofællesskabet Marie Magdalene
Vestergade 114, 114a, 114b
8550 Ryomgård
Antal medarbejdere pr. 1. januar 2016: 81
Bofællesskabet Marie Magdalene er beliggende i udkanten af Ryomgård. Bofællesskabet består af 48 lejligheder fordelt på 6 afdelinger:
Kahytten
Borgere på Kahytten er udviklingshæmmede, der har behov for massiv støtte både i forhold til pleje og
omsorg i alle livets forhold og i forhold til deres sociale liv med familie og venner. Der er flere beboere, der
er kørestolsbrugere og nogle har behov for sondeernæring.
Kahytten består af syv etværelses lejligheder. Der er handicapvenlige badeværelser med plads til badebåre.
Der er fælles køkkenalrum og opholdsstue.
Kahytten har døgndækning.
Broen
Borgere på Broen er udviklingshæmmede, der har behov for moderat og massiv støtte i forhold til pleje og
omsorg i alle livets forhold og i forhold til deres sociale liv med familie og venner.
Broen består af otte toværelses lejligheder. Der er stue, soverum, tekøkken og badeværelser til hver lejlighed. Der er fælles køkkenalrum og opholdsstue.
Broen har mulighed for tilsyn af nattevagten fra kahytten.
Lanternen
Borgere på Lanternen er udviklingshæmmede, der har behov for let og moderat støtte i forhold til pleje og
omsorg i alle livets forhold og i forhold til deres sociale liv med familie og venner.
Lanternen består af otte toværelses lejligheder. Der er stue, soverum, tekøkken og badeværelser til hver
lejlighed. Der er fælles køkkenalrum og opholdsstue.
Der er ikke døgndækning på Lanternen.
Vestergade 114A
Borgere på Vestergade 114 A er udviklingshæmmede, der har behov for let og moderat støtte i forhold til
pleje og omsorg i alle livets forhold og i forhold til deres sociale liv med familie og venner.
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Botilbuddet består af otte toværelses lejligheder. Der er stue, soverum, tekøkken og badeværelser til hver
lejlighed. Der er fælles køkkenalrum og opholdsstue.
Der er ikke døgndækning på Vestergade 114 A.
Vestergade 114B, stuen
Borgere på stuen er udviklingshæmmede, der har behov for massiv støtte både i forhold til pleje og omsorg
i alle livets forhold og i forhold til deres sociale liv med familie og venner. Der er flere beboere, der er kørestolsbrugere og nogle har behov for sondeernæring.
Vestergade 114 b, stuen består af otte toværelses lejligheder, heraf er den ene en aflastningslejlighed. Der
er handicapvenlige badeværelser med plads til badebåre. Der er fælles køkkenalrum og opholdsstue.
Vestergade 114 b. stuen har døgndækning.
Vestergade 114B, 1. sal.
Borgere på Vestergade 114B, 1. sal. er udviklingshæmmede, der har behov for moderat og massiv støtte i
forhold til pleje og omsorg i alle livets forhold og i forhold til deres sociale liv med familie og venner.
Vestergade 114B, 1. sal. består af ni toværelses lejligheder, heraf er den ene en aflastningslejlighed. Der er
stue, soverum, tekøkken og badeværelser til hver lejlighed. Der er fælles køkkenalrum og opholdsstue.
Vestergade 114B, 1. sal. har mulighed for tilsyn af nattevagten fra Vestergade 114 b, stuen
Bofællesskabet Skovparken
Nimtoftevej 12
8550 Ryomgård
Antal medarbejdere pr. 1. januar 2016: 10
Skovparken er et kommunalt bofællesskab beliggende i Ryomgård. Boligerne er til borgere med varigt nedsat psykisk funktionsevne. Beboerne er udviklingshæmmede, der har behov for let til moderat støtte i form
af hjælp til hverdagens gøremål.
Der ydes støtte til beboerne efter servicelovens § 85. Boligerne er etableret efter lov om almene boliger.
Skovparken består af 16 toværelses lejligheder. Alle har stue, soveværelse, køkken og bad. Hertil kommer
to fælleshuse med køkken, toilet og et opholdsrum.
Der er mulighed for, at flere lejligheder kan slås sammen, således der er mulighed for, at par kan bo sammen.
Der er ikke døgndækning på Skovparken.
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Bofællesskabet Gransvinget i Ebeltoft
Gransvinget 67-69
8400 Ebeltoft
Antal medarbejdere pr. 1. januar 2016: 8
Bofællesskabet Gransvinget er et kommunalt bofællesskab beliggende i udkanten af Ebeltoft. Boligerne er
til borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne. Beboerne er udviklingshæmmede, der har behov for let
til moderat støtte i form af hjælp til hverdagens gøremål.
Bofællesskabet består af tre huse. Der er 12 toværelses lejligheder fordelt i to huse med hver seks lejligheder, fælles køkken og stue. Derudover et fælleshus med køkkenalrum og personalefaciliteter.
Der ydes støtte til beboerne efter servicelovens § 85. Boligerne er etableret efter lov om almene boliger.
Der er ikke døgndækning på Gransvinget.
Tendrup Møllevej A + B
Tendrup Møllevej 115
9543 Hornslet
Antal medarbejdere pr. 1. januar 2016: 38
Tendrup Møllevej 115 A
Afdelingens beboere er udviklingshæmmede med autisme. Der er plads til 8 beboere. Botilbuddet består af
8 toværelses lejligheder. Herudover er der diverse fællesrum, blandt andet køkken-alrum, opholdstue og
massagerum. Udenfor er der fællesterrasser , græsarealer, bålplads og cykelskur.
Der gives daglig individuel støtte ud fra den enkeltes udviklingstrin og funktionsniveau.
Der er kontaktpersonordning.
Der er døgndækning på tilbuddet
Tendrup Møllevej 115 B
Afdelingens beboere er voksne med erhvervet hjerneskade. Da funktionsniveauerne er forskellige er støttebehovene det også. Nogle er mobile og nogle bruger gangstativ eller kørestol.
Afdelingen har plads til 12 beboere. Botilbuddet består af 12 toværelses lejligheder. Herudover er der diverse fællesrum, blandt andet køkken-alrum, opholdstue, massagerum, aktivitetsrum og træningsrum.
udenfor er der fællesterrasser, græsarealer, bålplads og cykelskur.
Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde er handleplanen iht. Lov om social service § 141.
Der er døgndækning på tilbuddet.
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Botilbuddene Rodskovvej
Rodskovvej 10A
8543 Hornslet
Antal medarbejdere pr. 1. januar 2016: 20
Botilbuddene Lille Eje og Vestergård, er beliggende midt i Hornslet by tæt ved offentlig transport og indkøbsmuligheder. Tilbuddene er placeret i samme bygning, hvilket gør, at der kan dannes sociale retaliationer på tværs mellem tilbuddene, og medarbejderne i de to afdelinger, bliver kendte i hele huset.
Lille Eje og Vestergård indeholder 12 værelser, heraf nogle med tekøkken. Alle har eget bad/toilet. 4 af
lejlighederne har egen indgang. Udenfor findes parkeringsplads, stor have og terrasse.
Der er fælles afdelingsleder, nattevagt og vikarkorps for de to afdelinger.
Lille Eje
Lille Eje er et tilbud om bolig for domfældte udviklingshæmmede borgere i risikogruppen for kriminalitet
samt andre der kan have gavn af vores tilbud. Flere af beboerne er dømt til, at Syddjurs Kommune fører
tilsyn med deres ophold og arbejde, og de er underlagt udgangsregulativet.
Målet for opholdet er, at beboeren erhverver sig kompetencer til at kunne undgå at begå ny kriminalitet og
som oftest egen bolig uden for Lille Eje med tilpas støtte.
På Lille Eje er der plads til 6 beboere, alle indskrevet efter SEL §108.
Vestergård
Vestergård har plads til 6 beboere. Målgruppen er voksne med medfødt varig nedsat psykisk funktionsevne,
ADHD- og ADHD-lignende adfærd og/eller psykosociale og psykiatriske vanskeligheder.
Det er en målsætning for tilbuddet, at beboeren oplever en stabiliserende periode i sit liv, og tilegner sig
sociale og praktiske kompetencer således den enkelte formår at håndtere eget liv i stadig større grad, med
mulighed for udflytning til egen bolig med støtte.
Vestergaard har en satellit på Engvej 24. Tilbuddet giver p.t. støtte til en enkelt borger med massive og
komplekse problemstillinger
Beboerne indskrives efter servicelovens §108.
Aktivitetstilbuddene Skovly og Marie Magdalene
Randersvej 85, 8544 Mørke
Vestergade 116, 8550 Ryomgård
Antal medarbejdere pr. 1. januar 2016: 30
Aktivitetstilbuddene er oprettet efter servicelovens § 103 beskyttet beskæftigelse og § 104 aktivitets- og
samværstilbud. Tilbuddene er dagtilbud, som benyttes, dels af borgere med udviklingshæmning, dels af
borgere med erhvervet hjerneskade i kommunens botilbud, borgere der bor i egen bolig og hjemmeboende.
Der er åbent på aktivitetstilbuddene i tidsrummet kl. 8.00-15.00.
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Der tilbydes en række aktiviteter eksempelvis kreative aktiviteter, drama, sang og musik samt ateliervirksomhed. Derudover sportsaktiviteter som svømning, INIS (Idræt og natur i Syddjurs) projektet og hestehold. Der er sansemotoriske oplevelser/aktiviteter. Aktivitetstilbuddene har derudover en brændeproduktion. Der er kantinedrift, således brugerne kan købe deres frokost.
STU (særlig tilrettelagt uddannelse)
Randersvej 85
8544 Mørke
Antal medarbejdere pr. 1. januar 2016: 7
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. I januar 2016 er der 11 elever i tilbuddet. Tilbuddet er
målrettet udviklingshæmmede mm.
Bostøtte
Nørreport
8400 Ebeltoft
Antal medarbejdere pr. 1. januar 2016: 4
Bostøtte tilbydes til udviklingshæmmede i eget hjem. Der er tale om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning 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.

Syddjurs Bostøtte og Aktivitet
Bofællesskabet Mølletorvet
Tendrup Møllevej 150 – 158
8543 Hornslet
Antal medarbejdere pr. 1. januar 2016: Svarende til 20 t/u
Bofællesskabet er beliggende i Hornslet og er bygget i 2005.
Bofællesskabet består otte lejligheder. Der er fem huse, de fire med to lejligheder i hver, det femte er et
fælleshus.
Hver lejlighed er på 55 m2. Fælleshuset indeholder køkken, spiseplads, sofa, tv, toilet samt vaskehus med
vaskemaskine, tørretumbler og fryser. Fælleshuset kan bruges som stue for beboerne. Beboerne mødes
ofte i fælleshuset til samvær og kaffe. To gange om ugen skiftes beboerne til at lave mad.
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Botilbuddet Kollegiet
Rodskovvej 10B
8543 Hornslet
Antal medarbejdere pr. 1. januar 2016: 2 medarbejdere
Midlertidigt botilbud til unge mellem 18-25 år
Huset har 6 værelser, alle med eget bad og toilet. Der er fælles køkken-alrum, aktivitetsrum, vaskeri og en
stor opholdsstue. Desuden gode muligheder for ude-hygge i haven, hvor der også er grill.
Idéen med Kollegiet er, at den unge kan bo for sig selv sammen med andre unge, og få støtte til at lære at
håndtere praktiske ting, og få det sociale fællesskab til at fungere. Der fokus på samvær og praktiske opgaver, som støtte til indkøb og madlavning, fælles aftensmad og oprydning, rengøring, tøjvask og andet praktisk. Derudover er der praktisk træning og enkelte gange mulighed for fælles oplevelser uden for huset.
Aktivitetscenter Midtpunktet
Vagtelvej 1A-D, 8410 Rønde
Alpedalen 14, 8543 Hornslet (flytter til Rønde i 2018)
Antal medarbejdere pr. 1. januar 2016: 10 medarbejdere inkl. 3 fleksjob chauffører
Aktivitets- og samværstilbud.
Målgruppen er Syddjurs Bostøttes målgruppe inkl. borgere med fysisk handicap.
Aktivitets- og samværstilbuddet bygges op omkring seks temaer:
Værested
Ad hoc-aktiviteter med brugerinddragelse bl.a. madlavning m.m.
Informationsbureau
Aktivitet som laver månedsplaner, arrangerer og koordinerer samt samler ny viden og laver nyhedsbreve på
bl.a. hjemmeside. Der samarbejdes med it-kurser, rejsegruppe m.m.
Rejsebureau
Aktivitetsgruppe, som planlægger og afholder ture, ferier, kørsel til foredrag m.m.
Sundhedsaktiviteter
Arrangerer og afholder diverse faste kropslige aktiviteter samt undervisning i kompenserende mad- og
sundhedsinitiativer omkring de følgevirkninger mange af brugerne har.
Kompetencegruppen
Laver undervisning og aktiviteter i huset. F.eks. er der mange kreative hold, edb-undervisning, depressionsgruppe, kulturelle grupper m.m.
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Fritids- og samværstilbud til unge
Aktiviteterne foregår både i huset, men i høj grad også i andre regi. F.eks. kulturelle arrangementer, fitnesscenter, svømmehal, bibliotek, m.m.
Bostøtte socialpsykiatri
Alpedalen 14 -8643 Hornslet
Strandgårdshøj 48 – 8400 Ebeltoft
Antal medarbejdere pr. 1.januar 2016 : 40
Bostøtte gives individuelt eller i grupper.
Bostøtte i eget hjem for borger med en psykiatrisk diagnose.
Tilbuddet henvender sig til psykisk sårbare borgere, som har behov for og selv ønsker en målrettet støtteindsats for at reducere følgevirkningerne af en psykisk sårbar situation. Derudover er der en bred målgruppe af voksne med forskellige funktionsnedsættelser på grund af fysisk sygdom, og sociale problemer.
Bostøtte-opgaven baseres på en handleplan, som udarbejdes mellem den psykisk sårbare, sagsbehandler
og Bostøtten. Handleplanen konkretiseres i små målbare mål, så den psykisk sårbare kan opleve en udvikling i sin situation.

SKP (Støtte og Kontaktperson ordning)
Antal medarbejdere pr.1 januar 2016: 57 timer/uge
SKP teamet er et tilbud om anonym støtte og kontakt fra opsøgende medarbejdere.
Tilbuddet er forebyggende, og består af opsøgende og afklarende støtte til særligt udsatte borgere i
Syddjurs kommune. Tilbuddet henvender sig primært til udsatte borgere i alderen ca. 18-65 år med sociale
eller psykiske problemer.
SKP teamet fungerer også som vejledere for de henvendelser, der kommer, og forsøger enten at henvise til
den rette hjælp eller påtager sig at opgaven lander det rette sted.
Der er tale om et uvisiteret tilbud, hvilket betyder, at alle (f. eks vicevært, nabo eller pårørende) kan kontakte SKP teamet, hvis man er bekymret for en medborger.

Rusmiddelcenter Syddjurs
Rusmiddelcenter Syddjurs
Hovedgaden 61-63
8410 Rønde
Antal medarbejdere pr. 1. januar 2016: 10
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Rusmiddelcenter Syddjurs er et kommunalt behandlingscenter for alkohol- og stofmisbrug. Tilbuddet behandler både voksne og unge under 18 år.
Rusmiddelcenter Syddjurs er et gratis, ambulant tilbud. Det betyder, at behandlingen består af samtaler,
evt. suppleret med medicinsk behandling, og at samtalerne ligger indenfor normal arbejdstid.
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