CFD Glostrup
CFD Glostrup har en bred vifte af sociale, arbejds- og uddannelsesrelaterende tilbud som
hjemmevejledning, familier, kontaktperson- og ledsagerordninger, mentor, ressourceforløb,
vejledning og opkvalificering samt Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
Målgruppen er døve, døvblinde og personer med høretab, hvor der er brug for sælrige
kommunikative hensyn til borgerens behov og forudsætninger.
CFD Glostrup holder til på Jernbanevej 10-12, der er et stort byhus på 270 m2 med diverse
kontorfaciliteter og møderum, der også fungerer som mødested for borgerne.
Vi ligger ved siden af restauranter, butikker, svømmehal samt Glostrup station med gode
bus og S-togs forbindelser.
Her følger en gennemgang af tilbuddene på CFD Glostrup.
Hjemmevejledning – Lov om social service § 85
Der tilbydes socialpædagogisk bistand, der består af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg,
f.eks. bostøtte. Bistanden kan også bestå af oplæring i eller genoptræning af en række
færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
særlige sociale problemer.
Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger, og antallet af
støttetimer bevilges efter en individuel behovsvurdering. Den pædagogiske støtte og
vejledning skal styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller kompensere for nedsat
funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere optimalt i dagligdagen eller i
relation til omgivelserne.
Kulturzonen – Lov om social service § 85 og § 104
Kulturzonen er et aktivitets- og samværstilbud til omfatter kvinder med ikke-vestlig
baggrund mellem 18 og 50 år, som er døve eller døvblinde, og som har yderligere
funktionsnedsættelse eller har særlige sociale problemer.
Tilbuddet fokuserer på hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af
færdigheder. Formålet er at øge den enkelte borgers livskvalitet i dagligdagen og behovet
for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab.
Vi arbejder med emner som samfunds- og kulturforståelser, identitet, kønsroller og
seksualitet. Vi kigger på, hvad det f.eks. vil sige at være en døv kvinde med ikke-vestlig
baggrund i Danmark og på rollen som mor.
Også læring og viden om dansk tegnsprog er en del af tilbuddet.

Mentor – Lov om aktiv beskæftigelsesindsats - § 167
Mentorstøttes gives for at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud,
ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.
En mentors funktioner kan være meget forskelligartede afhængig af den enkelte borgers
behov. Det kan dreje sig om udvidet og intensiv introduktion til arbejdsopgaver på
arbejdspladsen, specialiseret sprogundervisning på arbejdspladsen, særlig støtte til
morgenvækning, støtte til struktur på fritid.
En mentor er
▪ en støtteperson, der hjælper borgeren ind på arbejdet og i gang med arbejdet
▪ den person, som borgeren har den daglige kontakt til, og som borgeren kan spørge
til råds på sit eget sprog
▪ den, der sikrer, at borgeren fastholdes i en positiv udvikling.
Mentoren udvikler sig derfor meget ofte til at være ”rollemodel” og personlig rådgiver for
borgeren i andre sammenhænge end de arbejdsrelaterede.
Ressourceforløb – Lov om aktiv beskæftigelsesindsats - § 112
Ressourceforløb efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 112 tilbydes til personer under
40 år, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en
indsats efter denne lov eller efter lov om aktiv socialpolitik, og som kræver et
helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale eller
sundhedsmæssige indsatser.
Indholdet i et ressourceforløb kan bl.a. være virksomhedspraktik, kurser, brobygning til
uddannelse, mentorstøtte, motion, misbrugs- og psykologbehandling, hjælp til
boligproblemer og socialpædagogisk bistand, udredning m.m.
SamTegn – Lov om social service § 85 og § 104
SamTegn er et aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om social service § 85 og § 104. Det
retter sig mod voksne mellem 18 og 90 år, som er døve, døvblinde eller har et høretab, og
som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Tilbuddet har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen gennem socialt
samvær og fælles aktiviteter og fungerer dermed som et fristed, der kan give gode
betingelser for personlig udvikling.
Tilbuddet er åbent hver anden torsdag i lige uger mellem kl. 15 og 20. Det fokuserer på
kost, sundhed og motion og er indrettet, så det imødekommer borgerens behov.
Der vil være udflugter og udendørsaktiviteter til f.eks. bowling, minigolf, biografture, museer
og forlystelsesparker, ligesom der vil være foredrag om samfundsrelevante emner og
personlige oplevelser
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Tegnsprogszonen – Lov om social service § 104
Hver anden mandag i måneden tilbydes aktivitets- og samværstilbud til yngre personer som
er døve, og som har andre funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer.
Tilbuddet, som har navnet ”Tegnsprogszonen”, har til formål at øge den enkeltes livskvalitet
i dagligdagen gennem socialt samvær og fælles aktiviteter.
Det har dermed en vigtig funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig
udvikling.
Tegnsprogszonen indeholder aktiviteter, som de unge selv er med til at bestemme. Det kan
være aktiviteter som udflugter, idræt og motion, film, foredrag, sundhed og
samfundsrelevante arrangementer.
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