Servicedeklaration – Aktivitetshuset Gimle

Tilbuddets navn og kontaktoplysninger
Aktivitetshuset Gimle
Thorsvej 13
8850 Bjerringbro
www.gimle.viborg.dk
Tlf. nr. 87 87 71 70
Mail: pgimle@viborg.dk
Leder af Handiapområdet: Kim Ulrik Tranekjær Søgaard
Tlf.nr.: 41 71 94 24
Mail: ktso@viborg.dk
Konstitueret Afdelingsleder: Susanne Andreasen
Tlf.nr.: 40 88 86 88
Mail: sa3@viborg.dk

Hvad kan vi tilbyde?
Aktivitetshuset Gimle er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104.
Der visiteres kun til samværs- og aktivitetstilbud for borgere under 65 år / efter en konkret vurdering af behov.
Aktivitetshuset Gimle er normeret til 32 brugere.

Tilbuddets målgruppe
Målgruppen er borgere over 18 år med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som har behov for et
aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne.

Fysiske rammer
Aktivitetshuset Gimle er beliggende i Bjerringbro i gåafstand til byens butikker.
Aktivitetshuset Gimle har gode grupperum til vore 3 basisgrupper samt køkken, værksted, gymnastiksal og
medierum med mere.
Grunden rummer mange muligheder for fysisk udfoldelse. Der er mulighed for boldspil, at bage snobrød over
bål samt dyrke grøntsager og blomster. Der er sandkasse, græsplæne samt terrasse med borde og bænke.
Aktivitetshuset Gimle er handicapvenligt indrettet, og alle borgere uanset behov kan tilbydes den nødvendige
daglige pleje.
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Støtten til borgerne/det lægger vi vægt på
Aktivitetshuset Gimle lægger vægt på,
• At støtten tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, ønsker og ressourcer
• At borgerne oplever tryghed, trivsel, indflydelse og udvikling
• At borgerne har en god dag - hver dag
• At borgerne oplever et givende samvær med andre borgere
• God kommunikation

Dagligdagens rytme
Aktivitetshuset Gimle har følgende åbningstider
• Mandag - onsdag fra kl. 08.00 til kl. 15.45
• Torsdage fra kl. 08.00 til kl. 14.30
• Fredage fra kl. 08.00 til kl. 15.00
Borgerne ankommer mellem kl. 08.00 og kl. 09.30. Der anvendes offentlige transportmidler i det omfang
borgerne kan magte dette. Andre borgere transporteres individuelt, og der tages behørigt hensyn til den
enkeltes handicap og situation.
På Aktivitetshuset Gimle er borgerne tilknyttet en af husets 3 basisgrupper.
Asgård
Asgård/Haveholdet laver diverse aktiviteter/sysler såsom at tegne - male – lave perlekranse eller perleplader.
Der bliver også lagt vasketøj sammen – gået tur – og cyklet.
Udgård går tur i skoven. Vi tager af sted hver dag, uanset vejret. Kun islag og storm kan holde os inde. Vi har
en skurvogn i Vindum skov, hvor madpakkerne spises og kaffen drikkes.
Midgård har værksted og mediegruppe.
Værkstedsgruppen laver mange forskellige ting. Vi holder haven, slår græs, laver mindre reparationer i huset,
ordner byærinder, vasker busser og laver stærekasser.
Medieholdet Laver film, tegnefilm og radio
På tværs af grupperne tilbydes der
• Mandag: Ridning
• Tirsdag:
• Onsdag: Ridning
• Torsdag: Zumba
• Fredag: Musik og svømning

Til svømning får vi hjælp af frivillige. Aktiviteten er afhængig af deres indsats.

Medarbejdere
Der er ansat medarbejdere med socialfaglig baggrund. For en detaljeret beskrivelse af
personalesammensætningen henvises til www.tilbudsportalen.dk.
Medarbejderne bliver løbende opdateret med relevant efteruddannelse samt tema- og kursusdage i forhold til
de opgaver, der løses omkring brugergruppen.

2

Der uddannes pædagoger på stedet.
Vi søger at opfylde det sociale ansvar ved løbende at have tilknyttet en medarbejder på særlige vilkår.
Vi benytter hjælp fra frivillige ved særlige arrangementer og til at gennemføre vores svømme tilbud.

Betaling af faste og frivillige ydelser
Borgerne kan købe kaffe, te og saftevand.
Der er egenbetaling ved svømning, ridning, fester og festivaller.

Brugerindflydelse og bruger-/pårørendesamarbejde
Aktivitetshuset Gimle lægger vægt på, at den enkelte borger har størst mulig indflydelse på eget liv. Dette sker
via løbende samtaler med den enkelte borger.
Det prioriteres højt, at der er et velfungerende samarbejde med pårørende. Pårørende er altid velkomne i
Aktivitetshuset Gimle.
I løbet af året afholdes der arrangementer, som pårørende inviteres til.
Gimle har et bruger- pårørenderåd sammen med botilbuddene Egehøj og Gudenåvej. Rådets medlemmer er
afdelingsleder, medarbejderrepræsentant og så vidt muligt repræsentation fra bruger og/eller pårørende fra
tilbuddene.

Handleplansarbejde
Der udarbejdes en individuel pædagogisk handleplan for den enkelte borger. Dettes sker i samarbejde med
den enkelte bruger, såfremt brugerens funktionsniveau muliggør dette. Delhandleplanen udarbejdes som en
fortsættelse på § 141-handleplanen.

Optagelse/visitation
Visitation til Aktivitetshuset Gimle foretages af Visitation Social. Kontakten går via egen sagsbehandler.
Efter en konkret vurdering vil sagsbehandleren sammen med borgeren udfylde visitationsskema, som sendes
til Visitationsteamet. Visitationsteamet tager stilling til, om borgeren falder indenfor målgruppen i
Aktivitetshuset Gimle. I givet fald visiteres borgeren til en eventuel ledig plads eller til venteliste.

Klagevejledning
I forbindelse med afgørelser fra Visitation Social orienteres borgeren om muligheden for klageadgang.
Klage over personalets adfærd og/eller sagsbehandlingstiden skal rettes til borgmesteren i kommunen.
Klage over den måde hjælpen gives på, rettes til Direktøren for Job & Velfærd, afdelingslederen eller lederen
for handicapområdet. Kontaktoplysninger findes under ”Tilbuddets navn og kontaktoplysninger”.
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Klage over det generelle serviceniveau rettes til Byrådet.
Tilsyn med og evaluering af tilbuddet
Viborg Kommune fører tilsyn med Aktivitetshuset Gimle. Der afholdes mindst et tilsyn om året. Ved hvert tilsyn
udarbejdes der en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten er offentlig tilgængelig på Viborg Kommunes hjemmeside
og på www.tilbudsportalen.dk.
Anonyme henvendelser
Der er mulighed for at henvende sig til Tilsynsenheden i Job & Velfærd på telefon 87 87 69 02, hvis man som
medarbejder, beboer eller pårørende har oplysninger om bekymrende forhold på et tilbud, Henvendelsen sker
med fuld anonymitet.
For yderligere oplysninger om Tilsynsenheden kan henvises til følgende link:
http://kommune.viborg.dk/Borger/Seniorer-og-pensionister/Boliger/Tilsyn
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