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Basisinformation

Tilbuddets navn Døvblindehuset, CFD

Hovedadresse Wesselsmindevej 11
2850 Nærum

Kontaktoplysninger Tlf.: 44391302
E-mail: olw@cfd.dk
Hjemmeside: http://www.cfd.dk

Tilbudsleder Ole Wøssner Hansen

CVR-nr. 55280312

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Aktivitets- og samværstilbud, § 104
Længerevarende botilbud, § 108

Pladser i alt 19

Målgrupper Autismespektrum
Døvblindhed, erhvervet
Døvblindhed, medfødt
Mobilitetsnedsættelse
Multipel funktionsnedsættelse
Selvskadende adfærd
Udadreagerende adfærd
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Susanne Hellstrøm
Tanja Olsen

Tilsynsbesøg 18-08-2021 10:00, Uanmeldt, Døvblindehuset, CFD
18-08-2021 10:00, Uanmeldt, Dagtilbud
17-08-2021 10:00, Uanmeldt, Døvblindehuset, CFD

Afdeling Målgrupper Pladser i alt Afdelinger

Dagtilbud 8 Aktivitets- og samværstilbud, § 104

Døvblindehuset, CFD 11 Længerevarende botilbud, § 108
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Døvblindehuset er et dag- og døgntilbud efter lov om social service § 108 med 12 pladser og et dagtilbud der er oprettet efter lov om social service §
104 med 10 pladser. Målgruppen er unge og voksne døvblindfødte, som i tillæg til deres sansehandicap også er udviklingshæmmede, og nogle har
autismespektrumsforstyrrelser.

Socialtilsynet har været på uanmeldt tilsyn på Døvblindehuset den 18. august 2021. Der har været interview medarbejdere, samt  kort observation
af borger og medarbejder. Der har været interview med anbringende kommune og med pårørende til borgere i tilbuddet. Derudover er der
indhentet relevant dokumentation fra tilbuddet.

Ved nærværende tilsyn har der været fokus på temaerne Uddannelse og beskæftigelse og Selvstændighed og relationer. Resten af temaer, kriterier
og indikatorer er overført fra tilsynet i oktober 2020.

Socialtilsynet samlede konklusion er, at tilbuddet fortsat arbejder ud fra en klar beskrevet målgruppe og anvender relevante faglige metoder og
tilgange. Tilbuddet lever op til kvalitetsmodellens 7 temaer.

Socialtilsynet konkluderer, på baggrund af udtalelser fra pårørende, visiterende kommune, medarbejdere og ved iagttagelse af medarbejdernes og
borgeres samspil, at borgerne trives trives.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender  specialiserede og meget relevante faglige tilgange og metoder, der fremmer den enkelte borgers
kompetencer og/ eller vedligeholder deres færdigheder.

Videre vurderes, at tilbuddet har arbejdet for at forbedre deres dokumentationspraksis, med hensyn til at opsætte mere konkrete og målbare mål.
Tilbuddet anvender indikatormodulet i Bosted til evaluering af effekten af deres indsats.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse har relevant erfaring og leder tilbuddet kompetent. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har
relevante kompetencer og kan redegøre for de fagligt anvendte tilgange og metoder og for hvordan disse udføres i praksis og dermed understøtter
og udvikler borgernes kompetencer.

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet i løbet af 2022  vil igangsætte bebyggelsen af 10 nye boliger på matriklen, samt renoverer den eksisterende
bygning.

Underetagen af eksisterende bygning  vil når borgers nye boliger er færdige, blive ombygget til dagtilbuddet. Tilbuddet vil fortsat leje den ene bolig i
nabobebyggelsen.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig
kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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