Ringkøbing-Skjern Kommune
Att: Susanne Hulmose
Vrå, den 17 juni 2019

Ansøgning til landzonetilladelse til botilbud på Bredgade 25, Hoven, 6880 Tarm
Botilbuddet vil have plads til 10 borgere. Huset vil være hyggeligt indrettet med flere
forskellige aktivitetsrum. Vi ønsker at skabe hjemlige rammer for vores beboere, hvor de kan føle
sig hjemme og trygge. Vi sætter en ære i at bostedet fremtræder som et hjemligt miljø, der er
hyggeligt, rent, og praktisk indrettet.
Der vil være udendørs aktiviteter som urtehaver, mindre dyrehold i form af høns, kaniner m.m. alt
afhængig af beboernes interesse.

Målgruppen
Tilbuddets målgruppe er borgere med nedsat og/eller betydelig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller særlige sociale problemer, som på grund af disse vanskeligheder ikke kan
klare sig uden støtte. Jf. Serviceloven §§ 107, 108.
Det kan fx være borgere:
der har haft en opvækst med omsorgssvigt.
der har en psykiatrisk diagnose som skizofreni, ADHD m.m.
der har en personlighedsforstyrrelse.
der har en varig sindslidelse og under psykiatrisk behandling
der har medfødt hjerneskadet og senhjerneskade
der har et lettere fysisk handicap evt. kombineret med en sindslidelse.
Alle borgere har til fælles at de har brug for omsorg og støtte til at klare en hverdag.
Medarbejderprofil
Personalesammensætning i tilbuddet vil være baseret på en vurdering af hvorvidt den
samlede personalegruppes kompetencer og kvalifikationer er sammensat således at vores
borgere kan forvente en pædagogisk indsats, der sikrer et højt niveau af trivsel og optimale
forudsætninger for udvikling. Ved 10 beboere, vil der være 3 medarbejdere i dag/aftenvagt og 2
medarbejdere i nattevagt.
Følgende uddannelsesmæssige forhold vil blive betragtet som faglig relevant uddannelse:
pædagog, SSA, PAU, Akademiuddannelse i Socialpædagogik, sygeplejerske, lærer,
socialrådgiver og diverse terapeutuddannelser.
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Værdigrundlag og mål for botilbuddet.
Værdigrundlag
Vi tror på at fundamentet for udvikling er at vi trives og har en mening i hverdagen, det
gælder for både medarbejdere og borgere. Vi kan være i og tale om det der er svært. Vi ser på
det enkelte menneske og i samarbejde laver vi et pædagogisk design der tilgodeser den
enkelte borgere, vi har en overbevisning om, at selv borgere med de sværeste livsvilkår vil
kunne opleve trivsel og udvikling. Vi støtter og passer på vores borgere, også når de ikke selv
kan, vi er nysgerrige på hinanden og søger ny viden og nye løsninger. Vi giver aldrig op, men
indbyder til fælles løsninger.
Mål for den enkelte borger
Tilbuddets mål for den enkelte borgere er at man oplever man har en værdi, man trives og
lærer. Målet er at man så vidt mulig lærer at mestre sit eget liv med de udfordringer og
vanskeligheder man måtte have. Målene for den enkelte borger fastsættes i samarbejde med
sagsbehandler, borger og tilbuddet. Der kan være mål i den kommunale handleplan som kan
være langsigtede, de brydes i samarbejde med borgeren op i delmål der bliver konkrete for
både borgeren og medarbejdere.
Der aftales med borgeren hvilke strategier der skal arbejdes med for at nå målene og der følge
op herpå i samarbejde med borgeren.
Faglig tilgang og metode
Der arbejdes ud fra en anerkendende og relationspædagogisk tilgang.
Vi tager udgangspunkt i trivsel, hvor borgeren har sin egen trivselsplan, der vil være et
løbende dialogredskab for borgeren og personalet. De daglige aktiviteter, strukturer og
planlægning tager udgangspunkt i borgeren trivselsplan.
På vores botilbud har vi som fokusområde at arbejde målrettet og kontinuerligt for at sikre høj
trivsel for alle – såvel beboere som medarbejdere.
Det betyder at vi også i forhold til medarbejdertrivsel arbejder med samme tilgang og
metoder som vi gør i forhold til vores beboere. Således bliver vores teoretiske grundlag
indarbejdet yderligere i kulturen og understreger, at vi ser på det enkelte menneske og ikke
kun på rollen som beboer og/eller medarbejder.
Vi arbejder med botræning – almen daglig livsførsel (ADL), hvor vi træner færdigheder i
almene opgaver i hjemmet, som fx madlavning, bagning, rengøring og indkøb i den
udtrækning den enkelte rummer.
Botilbuddet vil arbejde henimod at blive en aktiv part i nærmiljøet, området tilbyder en smuk
natur og et rigt foreningsliv. Det er en høj prioritet at have et godt samarbejde med tilbuddets
naboer og de lokale erhvervsdrivende.
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