Ydelsesbeskrivelser for CFD –
Sociale tilbud

Unohuset, Oktobervej 24, 2860 Søborg – 2019
FAKTUELLE OPLYSNINGER

Tilbuddets ydelser efter
lov og §

Tilbuddet yder botilbudslignende støtte i eget hjem efter SL § 85.

Kontaktoplysninger

Virksomhedsleder Vibeke Bjarnarson – vb@cfd.dk
Daglig leder Mette Præstmark Sørensen – mps@cfd.dk
Oktobervej 24, 2860 Søborg
Telefon – 44 39 11 82

Antal pladser

Unohuset har 12 boliger opdelt i tre bogrupper.

Aldersspredning

I Unohuset er beboerne i alderen fra 24 til 57 år.
BESKRIVELSE AF DE FYSISKE RAMMER

Beskrivelse af de
individuelle boliger

Beboerne har hver deres lejlighed med bad og tekøkken på ca. 38 m2.
Til hver lejlighed hører en dejlig terrasse.

Generel beskrivelse af de
fysiske rammer

Beboerne bor i 3 huse – fordelt med 4 lejligheder i hver – som er
gennemrenoveret i 2013.
Der er fælles køkken og stue i hvert hus.
Hver lejlighed har eget opbevaringsrum i kælderen, hvor der også er stort
fælles badeværelse med spa.
Unohuset har 1 bus og 1 personbil til fælles brug.
Huset har en afskærmet fælles have.
INDHOLD OG YDELSE

Hjælp eller støtte til
nødvendige praktiske
opgaver i boligen samt
personlig hjælp og pleje.

Beboerne får individuel hjælp og støtte til alle dagligdags praktiske
opgaver. Madlavning, indkøb, tøjvask, rengøring m.m.
Beboerne får hjælp og støtte til personlig pleje i det omfang, de har behov
herfor.

Hjælp, omsorg eller støtte
samt optræning og hjælp
til udvikling af
færdigheder

Beboerne får individuel hjælp og støtte til læge/tandlægebesøg, frisør og
indkøb og til al kontakt til offentlige instanser, samt til administration af
deres personlige økonomi i det omfang, de har behov herfor.

Det kulturelle tilbud

Unohuset tilbyder beboerne deltagelse i forskellige aktiviteter såsom
cafebesøg, restaurantbesøg, kirkebesøg, kulturarrangementer for
flerhandicappede døve, ferie, weekendture og weekendaktiviteter m.m.
EGENBETALING

Hvad skal borgeren betale
for?

Beboerne betaler for
Husleje inkl. el, vand og varme
Kost
Kørsel
Rengøringsartikler
Egne fritidsaktiviteter
Indretning af egen bolig
Udgift til egen ferie
-

Unohuset afholder udgiften til transport i forbindelse med besøg hos
pårørende op til 2 gange pr. mdr.

1

MÅLGRUPPE

Generel beskrivelse af
målgruppe

Beboerne i Unohuset er alle døve/svært hørehæmmede og har en
diagnose indenfor autismespektret (ASF). De er alle tegnsprogsbrugere
men afhængige af en individuel tilpasset kommunikation. To af beboerne
er desuden diagnosticeret med CHARGE.

Supplerende informationer
om målgruppen

I Unohuset har de fleste beboere i tillæg til ASF, udviklingshæmning og
andre funktionsnedsættelser eller syndromer.
Alle beboerne er uanset funktionsnedsættelse inddraget efter evne i
dagligdagens gøremål i bolig og fælleshus. Alle tilbydes en individuel
støtte til den daglige personlige hygiejne og pleje.
PÆDAGOGISK GRUNDLAG

Faglige kompetencer
(herunder tilbuddets
værdier)

Unohusets målsætning er, at huset skal være et godt sted at bo for den
enkelte, og en udviklende og velfungerende arbejdsplads for personalet.
Vi fokuserer i alle sammenhænge på mennesket bag diagnosen og retten
til selvbestemmelse i eget liv. Vi anser muligheden for at forstå andre og
blive forstået for at være af central værdi for ethvert menneske.
Den grundlæggende værdi for den pædagogiske tilgang er målet om, at
beboerne bevarer den indre balance. Beboerne bliver hermed i stand til at
træffe beslutninger i eget liv, som ikke udspringer af det kaos, som
mennesker med autisme ofte befinder sig i.

Kommunikation:

Vi lægger vægt på individuel kommunikation i et tegnsprogsmiljø og gør
brug af en bred vifte af visuelle kommunikationsstrategier tilpasset den
enkelte beboer.

Pædagogik –
Sundhedsfaglige
kompetencer og konkrete
metoder

Vi er alle uddannede pædagoger.
Vi arbejder i struktureret, men individuelt tilpasset miljø, som er særligt
tilrettelagt til voksne døve mennesker med autismespektrum forstyrrelse
og CHARGE.
Vi efteruddanner løbende medarbejderne i bl.a. Neuropædagogik.
Vi anvender visuelt materiale, social stories og planlagte aktiviteter i det
pædagogiske arbejde.
Vi støtter beboerne til at udvikle hensigtsmæssige strategier for adfærd,
der er tilpasset omgivelserne og til at indgå i meningsfulde relationer.
BRUGERINDFLYDELSE

Borgerens/brugerens
indflydelse på eget tilbud

Beboerne har indflydelse på eget liv på flere måder. Hver uge afholdes
beboermøder/individuelle ugemøder, hvor der planlægges aktiviteter for
den kommende uge. Beboerne laver fælles madplan. Beboerne får støtte
efter behov og formåen til at styre egen personlige økonomi. Beboerne
vælger deres feriemål ud fra konkrete oplæg på den årlige feriemesse.

Samarbejde med
pårørende

Samarbejdet med beboernes pårørende varetages i det daglige af
kontaktpædagogerne. I fællesskab med den enkelte planlægges besøg og
der udveksles informationer. Alle forældrene og nærmeste pårørende
inviteres til en årlig dag i Unohuset sammen med beboerne. I denne
forbindelse holdes et informationsmøde for de pårørende.
MEDARBEJDERNE

Personalesammensætning

Virksomhedslederen og daglig leder i Unohuset er uddannede pædagoger.
I Unohuset arbejder 18 pædagoger og 1 fast uuddannet medarbejder. I
øvrigt er der tilknyttet ca. 6 – 8 tilkaldevikarer.
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Yderligere bemærkninger
til personalets
sammensætning og
kompetencer

Personalets sammensætning er vægtet ud fra deres evne til at udvise en
klar og velovervejet personlighed i arbejdet med beboerne. Tillige er gode
samarbejdsevner og høj ansvarlighed kompetencer, vi prioriterer ved
ansættelse af nyt personale.

Dokumentations metoder
og redskaber.

I Unohuset laver vi årligt en personlig og individuel plan/kontrakt ”Din
Plan” med alle beboere, (der evalueres ½årligt). I tillæg til denne plan
udarbejder personalet en faglig plan vedr. hver enkelt beboer, som
indeholder afdækning af beboernes forudsætninger for kommunikation og
faglige mål for det kommende år, samt evaluering af de tidligere
opstillede mål og faglige overvejelser.
Vi rapporterer dagligt i det elektroniske journalsystem Bosted. Bosted
System er et socialfagligt it-system, der understøtter det daglige arbejde
med dokumentation og effektmåling på de sociale tilbud.

Sekundære ydelser
specielt for tilbuddet
gruppe af borgere/brugere

Ved behov tilbyder CFD alle beboerne psykologbistand,
socialrådgiverbistand, psykiatrisk tilsyn og fysioterapi af personale, der
taler tegnsprog og som forstår den enkelte.

Tilbuddets takst

2019 pr. døgn
Kr. 3.657,00 inkl. indirekte moms

Differentieret takst Muligheder for individuelle
ydelser eller tilbud efter
behov –

I Unohuset kan det være nødvendigt at søge differentierede takst i form
af ét eller flere tillæg til taksten, hvis der er væsentlige behov hos
beboerne, som ikke kan tilgodeses indenfor grundtaksten. Denne
ansøgning drøftes i tæt dialog med beboerens hjemkommune.
For at alle beboere i Unohuset skal få mulighed for at besøge deres
nærmeste familie i alle dele af landet, yder Unohuset følgeskab ved
familiebesøg op til 2 gange pr. måned. Dette er indeholdt i taksten.
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