Januar 2017

Vinter-nyheder fra CFD´s Sociale tilbud.
Kære alle pårørende, familie og venner til borgerne på CFD´s Sociale tilbud.
Her kommer nyhedsbrev #4 med lidt information om, hvad der er sket på CFD i det
sidste halve år, og hvad der sker i nærmeste fremtid.
CFDs bestyrelse besluttede på deres møde den 7. december 2016 at følge indstilling
fra CFDs ledelse om, at CFD opsiger driftsoverenskomsten med Gladsaxe kommune fra
1. januar 2018. Det betyder, at CFD fra 2018 er en fuldstændig uafhængig selvejet nonprofit erhvervsdrivende fond med et socialt formål. Gladsaxe kommune er indforstået
med denne beslutning.
Umiddelbart vil det ikke betyde særligt store ændringer i dagligdagen for borgere/
beboere og brugere af CFDs Sociale tilbud – eller for de borgere, der benytter sig af
CFDs Rådgivning eller CFDs Tolkebooking.
Medarbejderne vil være de samme, økonomien den samme, ledelsen den samme,
boligerne de samme, dagtilbuddene de samme og støttecentrene de samme.
Ændringen vil mest være noget med, hvordan CFD kan udvikle de muligheder
fremtiden bringer – primært noget med, at CFD hurtigt og uden for megen bureaukrati
kan reagere og beslutte nye initiativer til gavn for CFD.
Det bliver en spændende proces, hvor CFDs ledelse og medarbejdere i samarbejde skal
definere CFD som uafhængig af en kommune.
Som I måske ved er CFD: den 1. april 2016 på Facebook. I kan finde siden her
https://www.facebook.com/cfd.dk/. Ligesom vi er på Linkedin i forhold til jobopslag.
Så hvis du vil søge vores side frem, skal du søge på CFD. (punktum) Vi har også fået ny
hjemmeside www.cfd.dk
Af andre væsentlige ting skal nævnes, at der fra 1. januar 2017 er sket en
organisationssammenlægning af Døves Aktivitetscenter, Vaskeriet, Servicenuset, ITværksted og Kantinen, der bygget om og som nu hedder Cafe Keller. Den sammenlagte
organisation hedder: Dagtilbud-Søborg. Beskæftigelse – Aktivitet –Læring. Men - det
kunne I også læse i sidste nyhedsbrev.
Samtidig er det besluttet, at Dagtilbud-Søborg skal renoveres, hvorfor der fra 1. april
2017 og frem til december vil blive bygget om. Formålet er at skabe optimale
forudsætninger i nye lokaler til aktiviteter, beskæftigelse og læring i fremtiden.
Det kan også nævnes CFDs tilbud i Nyborg på Skaboeshusevej fortsætter med
udbygning af udearealer, ligesom der i efteråret 2016 blev indviet en ny
værkstedshal.
På Oktobervej vil der fra april og frem til maj 2017 blive påbegyndt en udendørs
aktivitetspark – på den store græsplæne. Det glæder vi os til at følge.
Og der er andre små historie, der kunne være skrevet om, men dem må I have til
gode til næste nyhedsbrev – som kommer til sommer.
Tak for denne gang. Kurt Faber-Carlsen – Områdechef – Sociale tilbud.
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