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Vedtægt for Støttecentret for Senhjerneskadede og
overenskomst mellem Region Syddanmark og bestyrelsen for Dansk Røde Kors
Bo- og Dagcenter i Kolding om driften af Støttecentret
Som led i kommunalreformen indtrådte Region Syddanmark den 1. januar 2007 i Vejle Amtsråds
forpligtelser i relation til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter og Støttecentret for Senhjerneskadede
i Kolding.
I forbindelse med herværende vedtægt/overenskomst er der ændret i strukturen, således at lederen af
Støttecentret arbejder direkte under bestyrelsen for Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter og ikke
under lederen af Bo- og Dagcentret.
./. Idet det formodes, at Støttecentrets afdelinger i Hedensted og Vejle overgår til kommunerne den
1. maj 2008, Horsens Kommune har opsagt kontrakten med Støttecentret pr. 1. marts 2008 og
afdelingen i Kolding formentligt overgår til kommunen i 2010, henvises der, i den udstrækning det
er relevant og der ikke er anført andet i herværende samlede vedtægt og overenskomst, til reglerne i
vedtægt (bilag 1) og overenskomst (bilag 2) for Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter. Ved en
eventuel fortsat tilknytning til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenters bestyrelse og Region
Syddanmark efter de nævnte tidspunkter, vil herværende vedtægt og overenskomst fortsat være
gældende.
AD VEDTÆGTEN
Støttecentret er etableret efter servicelovens § 83-85 i et samarbejde mellem det tidligere Vejle Amt
og den selvejende institution Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter. Støttecentrets administration er
beliggende på Agtrupvej 111, st. 4 i Kolding i lejet bolig.
Støttecentrets målgruppe samt formål
Støttecentret primære målgruppe er voksne personer med erhvervet senhjerneskade, som har behov
for specialbistand. Andre med fysiske handicap kan efter individuel vurdering komme i betragtning.
Der er tale om en målgruppe af voksne med varieret funktionsniveau.
Formålet med tilbudet er at støtte brugerne, så de får mulighed for at leve et værdigt liv, med
respekt for retten til at præge eget liv og træffe egne valg.
Bestyrelsen
Støttecentrets leder deltager i bestyrelsesmøderne efter nærmere aftale.
AD OVERENSKOMST

Visitation
Visitation til serviceydelserne foretages af kommunen, jf. serviceloven. Beslutning om optagelse
sker efter de i Region Syddanmark vedtagne retningslinier. Indgåelse af lejekontrakter i forbindelse
med de enkelte tilbud sker efter de for Region Syddanmark gældende retningslinier. For hvert tilbud
indgås en samarbejdsaftale mellem den visiterende kommune og Støttecentret. Det nærmere indhold
af tilbudet til den enkelte reguleres her.
Støttecentret for Senhjerneskadede kan udvide antallet af timer/brugere efter aftale med Region
Syddanmark og under forudsætning af selvfinansiering.
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