
Ydelsesbeskrivelse 2023 

CFD Glostrup, Jernbanevej 10-12, 2600 Glostrup 
(Tegnsprogszonen) 

FAKTUELLE OPLYSNINGER 

Tilbuddets ydelser efter lov og § 
Lov om Social Service § 85 og § 104 

Kontaktoplysninger  
CFD Glostrup, Jernbanevej 10-12, 2600 Glostrup 
Tlf. 2536 3231  

Virksomhedsleder: Jesper Rivera Ditlevsen jrd@cfd.dk 
Tlf (sms): 2870 7785 

Antal pladser  
Aktuelle kontrakter: 10 

Aldersspredning 
18-40 år

Åbningstider  
Faste åbningstider i CFD Glostrup:  
Kontortider: Hverdage kl. 9.00-15.00 (fredag til kl. 14.00) 

Tegnsprogszonens åbningstider er to mandage om måneden kl. 15.00-20.00. 

Andre åbningstider efter behov.  

BESKRIVELSE AF DE FYSISKE RAMMER 

Beskrivelse af Tegnsprogszonen i CFD Glostrup  
Tegnsprogszonen i CFD Glostrup er centralt placeret i Glostrup, og råder over 270m2 i lokaler, som tidligere har været 
en butik. Udover at der er mulighed for forskellige aktiviteter, ligger vi ved siden af restauranter, butikker, svømmehal 
samt Glostrup station med gode bus- og S-togforbindelser.  

INDHOLD OG YDELSE 

§85 og §104
Der tilbydes aktivitets- og samværstilbud til unge med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med 
særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Hjælp, omsorg 
eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder.

Formålet er at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod unge med behov for socialt samvær og 
aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet medvirker til, at den enkelte unge udfolder sig sammen med andre og deltager i et 
socialt fællesskab, der giver gode betingelser for personlig udvikling.  

Tilbuddet er indrettet, så de imødekommer de unges behov. Det vil sige mere aktiverende, såsom udflugter, idræts- og 
motionsaktiviteter, fritidstilbud i form af film, foredrag, sundhedstilbud og involvering i samfundsspørgsmål.  

Det kulturelle tilbud  
CFD Glostrup fungerer som møde- og samværssted i åbningstiden, og der er aktivitetsmuligheder eller rum til blot at 
være sammen med andre døve om fælles interesser og samtaler. Der arrangeres og tilbydes ture og udflugter. 

mailto:jrd@cfd.dk


EGENBETALING 

Hvad skal borgeren betale for?  
Der er ikke brugerbetaling ved benyttelse af Tegnsprogszonen. Ved fælles arrangementer f.eks. fællesspisning deles 
udgiften af de deltagende.  

MÅLGRUPPE 

Generel beskrivelse af målgruppe  
Målgruppen omfatter unge mellem 18-40 år som er døve og døvblinde med yderligere funktionsnedsættelse, eller døve 
med særlige sociale problemer.  

Ydelser som tilbuddet ikke kan levere  
Døgndækket pædagogisk støtte og hjælp. 

PÆDAGOGISK GRUNDLAG 

Faglige kompetencer (herunder værdier)  
Personalegruppen er pædagoguddannet eller har anden relevant uddannelse og erfaring på området. 

Personalegruppen der er tilknyttet Tegnsprogszonen har erfaring og faglige kompetencer med målgrupper som: 

• Døve med tegnsprog

• Døve med CI

• Døvblinde

• Unge døve

• Psykiske døve

• Autister.

Vi lægger vægt på CFD’s værdier om respekt for det enkelte individ og kommunikation. At den enkelte bliver set, hørt og 
forstået.  

Kommunikationskompetencer  
Alle medarbejdere i Tegnsprogszonen behersker tegnsprog på et højt fagligt niveau. De er bevidste om at skabe og 
fastholde et miljø, hvor tegnsprog respekteres som det primære sprog.  

Pædagogik – sundhedsfaglige kompetencer og metoder  
I det pædagogiske arbejde er der fokus på, at de unge bliver i stand til at leve en så selvstændig og indholdsrig 
tilværelse som muligt. Arbejdet tager derfor udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau. Støtten tilrettelægges på en 
sådan måde, at de unge føler sig værdsat og anerkendt som et ansvarligt og voksent menneske med vægt på 
selvbestemmelse og medbestemmelse i fællesskabets regi.  

BRUGERINDFLYDELSE 

Borgerens indflydelse på eget tilbud  
Den unge har medbestemmelse i forhold til Tegnsprogszonens program og aktiviteter. 

MEDARBEJDERNE 

Personalesammensætning  
Tegnsprogszonen består i alt tre socialpædagogiske vejledere. 

TILBUDDETS TAKST 

Tilbuddets takst pr. måned beregnes efter tre § 85-timer og udgør i 2023 1986 kr. inkl. indirekte moms. 


