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Basisinformation

Tilbuddets navn CFD Nyborg

Hovedadresse Skaboeshusevej 107
5800 Nyborg

Kontaktoplysninger Tlf.: 27282519
E-mail: bjn@cfd.dk
Hjemmeside: http://www.cfd.dk

Tilbudsleder Bettina Juhl Nielsen

CVR-nr. 55280312

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Lejebolig, Lejeloven
Midlertidigt botilbud, § 107
Længerevarende botilbud, § 108
Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103
Aktivitets- og samværstilbud, § 104

Pladser i alt 109

Målgrupper Anden psykisk vanskelighed
Autismespektrum
Døvblindhed, erhvervet
Hørenedsættelse
Kommunikationsnedsættelse
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Susanne Hellstrøm
Tanja Olsen

Dato for tilsynsbesøg

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

CFD Nyborg 105 20 Lejebolig, Lejeloven

CFD Nyborg 3 Midlertidigt botilbud, § 107

9 Længerevarende botilbud, § 108

CFD Værkstedet Skaboeshus 35 Beskyttet beskæftigelsestilbud, § 103

10 Aktivitets- og samværstilbud, § 104

CFD Havnegade 32 Lejebolig, Lejeloven
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Tilbuddet har den 14.12.2020 ansøgt om en væsentlig ændring i form af oprettelse af en selvstændig beliggende lejlighed oprettet efter SEL. § 108
til en borger ,der har behov for at bo mere skærmet.

De fysiske rammer er via Skype besigtiget den 26. januar 2021. Socialtilsynet har godkendt tilbuddets ansøgning om den væsentlige ændring.
Ændringen forventes at være iværksat fra 1. februar 2021.

Udover ændringer i de fysiske rammer og økonomien, er rapporten uændret i forhold til rapport af 16.9.2020.

Socialtilsynet har været på anmeldt tilsyn den 26 august 2020. Borgerperspektivet er inddraget via interview med antal borgere og observation
under rundvisning. Dertil kommer interview med ledelse ved semistruktureret interview og medarbejdere ved brug af refleksionskort. Ved dette
tilsyn er temaerne Sundhed og trivsel og Organisation og ledelse og Fysiske rammer gennemgået. Resten af temaerne er overført fra tilsynet i
forbindelse med behandling af ansøgning om væsentlige ændringer 2 juni 2020 og tilsynsbesøget i juni 2019, som har været i faktuel høring.

CFD Nyborg er oprettet efter servicelovens (SEL) §§ 103, 104, 107 og 108 samt almenboliglovens (ABL) § 105 med døgnstøtte efter servicelovens §
85.
Målgruppen er døve med yderligere funktionsnedsættelse, som har behov for pædagogisk støtte. Der gives tilbud til døve med psykiatrisk diagnose,
døvblinde, hjerneskade, ADHD, autisme, borderline.
Skaboeshusevej 105 har 20 pladser (ABL § 105 med støtte efter SEL § 85)
Skaboeshusevej 107 har 12 pladser (SEL §§107 og 108)
Havnegade har 6 pladser på matriklen (ABL § 105 med støtte efter SEL § 85) og 26  eksterne borgere som bor i egen lejlighed i byen, (lejeloven). Alle
borgere er tilknyttet til fællesarealerne i Havnegade.
I dagtilbuddet Værkstedet, som er oprettet efter servicelovens §§ 103 og 104, er der 44 pladser.
CFD Nyborg har ikke faste aflastningspladser, men opretter særlige pladser ved behov.  Der er for øjeblikket to doms anbragte borgere i 2 § 108
pladser.

Det er socialtilsynets samlede konklusion, at CFD Nyborg lever op til tilbuddets egne mål for borgernes formål med at bo i botilbuddene,
bofællesskabet og egen bolig. Dertil vurderes det også, at de fortsat opfylder kravene i Kvalitetsmodellens 7 temaer. 

Socialtilsynet ser, at tilbuddet har arbejdet relevant med udviklingspunkterne fra 2019, og der stadig er fokus på dokumentation med henblik på
læring og herunder forbedring af indsatsen.

Tilbuddet har fokus på at respekterer borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv, og at medarbejderne har relevante kompetencer, der
dækker borgernes ønsker og behov. 

Det konkluderes også, at ledelsen er organiseret hensigtsmæssigt og har kompetencer til at varetage tilbuddets faglige udvikling og drift.
Ledelsesgruppen er udvidet med 1 afdelingsleder så der nu er 5 afdelingsledere, en fagligmedarbejder, en stedfortræder og en virksomhedsleder. 

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling.
Socialtilsynet vurderer også, at tilbudet har håndteret retningslinjerne i forbindelse med Covid-19 i relation til at fastholde borgerne trivsel på den
bedst mulig måde. 
Endelig konkluderes det, at der er gennemsigtighed i økonomien, overfor de visiterende kommuner og overfor socialtilsynet. Budgettet er godkendt
d 24.04.2020
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Væsentlig ændring
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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