Januar 2018

Vinter-nyheder fra CFD´s Sociale tilbud.
Kære pårørende, familie og venner til borgerne på CFD´s Sociale tilbud.
Her kommer nyhedsbrev #6 med lidt information om, hvad der er sket på CFD i det
sidste halve år, og hvad der sker i nærmeste fremtid.
Som de fleste af jer sikker er klar over, er jeg nu også chef for CFD i en
kombinationsstilling fortsat med chef for Sociale Tilbud. Denne ledelseskonstruktion
besluttede CFDs bestyrelse i efteråret 2017.
Dagtilbud-Søborg er nu ved at være færdig, og alle glæder sig til at flytte ind igen.
Det bliver spændende, at se hvad det fører med sig af nye aktiviteter,
beskæftigelse og læringsforløb. Og jeg er ganske sikker på, at der snart
sendes invitationer ud til åbning. Jeg har hørt, at det bliver den 4. maj.
I Nyhedsbrev fra CFD Skaboeshus i Nyborg (som
også ligger på www.pso-borger.dk ) kan man læse,
at der er sket en rokering i ledelsen – så Martin nu
er leder af Værkstedet – og at der derfor søges ny
leder til boligerne på Skaboeshusevej 105. Og så er der en god video om Udeholdet. Tjek QRkoden her.
To pædagoger fra Oktobervej 28 har sammen med en af fysioterapeuterne fra
Tværfagligt Team igangsat en borgeruddannelse i kost, motion, anatomi og fysiologi.
Og der skal uddeles deltagerdiplomer den 16. februar.
Unohuset og Boligerne på Oktobervej arbejder videre med at
blive en organisation – efter at Vibeke blev overordnede
virksomhedsleder i 2017. Unohuset er i øvrigt oplistet som
tilbud i Landsforeningen for autismes opgørelse over dag- og
døgntilbud i Danmark.
Støttecenter Glostrup har et
ønske om at skifte navn. Det sker ved en reception den
21. februar kl. 10 – på adressen Jernbane vej 10-12,
2600 Glostrup.

I Egebækbladet - der er beboerblad på Egebækhus –
og som jeg altid læser med stor fornøjelse – er der
referat fra beboermøderne. Og her kunne jeg sidst
læse, at beboerne gerne ville have et mindested i haven – hvor man kunne gå hen og
mindes de venner, der ikke er i blandt os længer. Det er en smuk idé, synes jeg.
I Døvblindehuset er vi for alvor gået i gang med at undersøge mulige steder at bygge
et nyt Døvblindehus. Det bliver en spændende proces – der nok vil strække sig over
en årrække. Det er vigtigt med moderne boliger og dagtilbud - også til de borgere der
bor i Døvblindehuset. Og jeg er sikker på, at et velindrettet nyt tilbud –
også får positiv betydning for det fysiske arbejdsmiljø – for medarbejderne.
Tak for denne gang. Kurt Faber-Carlsen - Chef for Sociale tilbud.
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