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Mette Stokbæk
Fra:

Laurits Jørgen Nielsen [lauhed@mail.dk]

Sendt: 14. maj 2009 14:22
Til:

Anja Stokholm

Emne: Høringssvar .
Hej Anja.
Hermed hørngssvar fra Østerhuses Forældresamråd.
Mvh.Laurits Nielsen
Midskov den. 13 maj 2009.

Region Syddanmark
Det sociale område
Handicap- og socialpsykiatriafdelingen
Att.: Anja Stokholm

Høringssvar vedr. forslag til nyorganisering af Strandvænget og Østerhuse.
Vi kan som Samrådet Østerhuse, afd. Låddenhøj gå inde for det samlede forslag vedr. ”Forslag til
nyorganisering af Strandvænget og Østerhuse” med de augmenter der forlægger: tættere på ledelsen,
sikre faglighed, sammenarbejde og sammenhæng mellem organisationerne osv.
Dog har vi visse betænkeligheder ang. afsnittet ”Beskæftigelsen samles” organisation D
Overordnet er der – som på Bostederne – for lidt fysisk plads til brugerne på beskæftigelsestilbud
med samme fatale problematikker som på Bostederne til følge.
Vi ønsker at:






Ovenstående bliver taget med i betragtning, når der skal opføres nye boliger, det være sig i
Nyborg eller Kerteminde (nye boliger er tiltrængt begge steder) så der i forlængelse heraf kan
opføres flere bygninger til beskæftigelse og fritidsaktiviteter. Ikke nødvendigvis på samme
matrikel, men dog i nærheden af hinanden så transporten ikke bliver for lang (gerne gå eller
cykelafstand) derved får brugerne får en fornemmelse af, at skulle ”på arbejde” og komme lidt
væk hjemmefra.
De enkelte beskæftigelsestilbud ikke bliver overbebyrdet af for mange brugere.
De eksisterende beskæftigelsestilbud bliver vedligeholdt og moderniseret.
Påfuglen på Strandvænget bør udbygges, renoveres eller helst bygges nyt.

Vi er betænkelig ved at Fritiden og Cafeen lægges sammen med dagbeskæftigelsen. Vi har svært ved
at se, det kan komme til at fungere i hverdagen. Samtidig kan vi se at der her gode muligheder for, at
enkelt bruger kan blive en aktiv del af fritid og cafelivet på Strandvænget, hvis de rette rammer og
resurser er til stede.
Vores bekymringer går på:


Om der vil blive ansat kompetence personaler så alle afd. af organisation D kan dægges ind i
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de pågældende åbningstider?
Om personalet fra de forskellige beskæftigelsestilbud kommer til at rokerer rundt på de
forskellige afd.?

Samrådets Østerhuse
Afd. Låddenhøj

Tjek op på vennerne fra Facebook og Arto i din Messenger. Læs mere her
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