PLAN FOR STEFANSHJEMMET

2017 - 2020
Pixi udgave

Plan for Stefanshjemmet 2017 til 2020
Pixi udgave
Pixi udgaven af Stefanshjemmets plan for de kommende år har 8
omdrejningspunkter. I de 8 punkter er Aarhus kommunes
virksomhedsmål inkluderet.
Stefanshjemmets mission

● ”At sikre optimale vilkår for den enkelte borger på Stefanshjemmet”

Mission
•••

●”At sikre optimale vilkår
for den enkelte borger på
Stefanshjemmet”

●Borgerens selvbestem-

melsesret er central for
Stefanshjemmet, da vi anser menneskets frihed og personli- vores virke på Stefansge integritet som værende ukrænkelig.
hjemmet, da vi anser
● Forudsætningen for, at vi kan sikre den enkelte borger de
menneskets frihed og
optimale livsbetingelser er, at vi i såvel tanke som handling
personlige integritet som
respekterer, at man som borger har ret til og mulighed for at
værende ukrænkelig.
definere og mestre sit eget liv.

● Borgerens selvbestemmelsesret er central for vores virke på

● Borgeren har retten til at leve sit liv på egne præmisser, og
det er betydningsfuldt at være ”herre i eget hus”.
Formålet med strategien
● At have nogle mål som pejlemærker for den fortsatte udvikling
● At have et ledelsesmæssigt styringsredskab
● At samle Stefanshjemmets samlede faglighed omkring den
definerede kerneopgave
● At skabe jævnlig jubel
Indholdet
Stefanshjemmet har et personale, der oplever en faglig succes i
arbejdet med brugerne.
Stefanshjemmets fysiske rammer.
Stefanshjemmet vil spille en central rolle i byen
Stefanshjemmet og velfærdsteknologi
Stefanshjemmet og inklusion
Stefanshjemmet og frivillighed
Stefanshjemmet og pårørende
Stefanshjemmet er arbejdsplads og borgers eget hjem.
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●Forudsætningen for, at
vi kan sikre den enkelte
borger de optimale livsbetingelser er, at vi i såvel tanke som handling
respekterer, at man som
borger har ret til og mulighed for at definere og
mestre sit eget liv.

●Borgeren har retten til
at leve sit liv på egne
præmisser, og det er betydningsfuldt at være
”herre i eget hus”.

Herudover vil vi:
Forholde os til Aarhus Kommunes mål og strategi for de kommende år under visionen ”En
god by for alle”
○ Personlig udvikling
○ Netværk og medborgerskab
○ Læring og selvforsørgelse
Forholde os til livsmestring, som er det nye omdrejningspunkt i Gentænk Voksen Handicap ”Hvordan bliver vi bedre til at møde borgeren som et selvstændigt, aktivt og deltagende menneske, der udnytter sine potentialer?”

Aktuelt om senhjerneskadeområdet
Omkring 20.000 danskere får en hjerneskade om året. Hjerneskaden kommer ved trafikulykker, blodpropper, hjerneblødning og andre forhold. Det er alment kendt, at flere bliver reddet
fra ulykker m.m., da den teknologiske udvikling bidrager til hurtigere indsats, og den enkelte
borger er bedre uddannet og udrustet til at varetage førstehjælp end tidligere. Derfor tales der
om, at behovet for tilbud på hjerneskade området er stigende, og at kommunerne generelt har
svært ved at følge med i deres tilbud. Set ind i den sammenhæng, er kommuner udfordret på
økonomi eller fordelingen af de ressourcer der er til rådighed.

Bestyrelsen for Stefanshjemmet
Udgangspunktet for arbejdet på Stefanshjemmet har altid været det kristne livs- og
menneskesyn. Heri understreges det, at ethvert menneske er villet af Gud. Dét er unikt
og har et uendeligt værd - uanset funktionsevner og handicaps.
Arbejdet på Stefanshjemmet trækker på 2 fælles traditioner - den diakonale og den social- og sundhedsfaglige. Diakoni betyder ’tjeneste’ og er et andet ord for den del af kirkens arbejde, der har særligt fokus på mennesker i udsatte livssituationer. Diakonien bidrager derfor med hjælp og omsorg og insisterer på, at det enkelte menneske mødes
med respekt, tillid og værdighed. Det diakonale arbejde respekterer det enkelte menneskes ståsted og tager altid afsæt i den enkeltes livssituation og behov. Det social- og
sundhedsfaglige arbejde på Stefanshjemmet spænder vidt, og fælles for arbejdet er, at
det inddrager den nyeste viden og velafprøvede metoder i forhold til arbejdet med beboerne.
Stefanshjemmets første formand formulerede i tidernes morgen opgaven som; ”At få
hjulpet hver enkelt patient så langt frem som muligt og få hjulpet ham/hende til trods
alt at få så meget som muligt ud af livet” (Hoff side 51). Det er stadigvæk, om end med
en anden sprogbrug, intentionen bag arbejdet på Stefanshjemmet.
Med denne 2020-plan vil bestyrelsen, med afsæt i den økonomi der er til rådighed og de
muligheder private donationer, samarbejder og frivillighed kan bidrage med, fokusere
på den fælles kerneopgave: at skabe de bedste betingelser for et værdigt liv for den enkelte borger på Stefanshjemmet.
Jens Maibom Pedersen, formand for bestyrelsen
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Stefanshjemmet har et personale, der oplever en faglig succes i arbejdet med brugerne
Der har været lagt vægt på en markant faglighed helt fra begyndelsen, da Johannes Hoff og
efterfølger var uddannet læger. Ønsket har været at give det ypperste til dem som var handicappet. Samfundet levede ikke op til deres forpligtigelse, derfor måtte der handles og derfor
blev Stefanshjemmet et af de første initiativer med høj faglighed, kendt i hele landet. Det mest
markante var, at Stefanshjemmet var bundet op på en uddannelsesinstitution. Diakonhøjskolen og Stefanshjemmet var i en lang periode nærmest et, idet Johannes Hoff samtidig var medforstander på Diakonhøjskolen på Dalgas Avenue.
Stefanshjemmet ønsker fortsat at sætte sit aftryk når det gælder fagligheden. Vi anvender en
lang række metoder i arbejdet, så som
-

Relations pædagogik
Neuropædagogik
Sansestimulering
ASK. Alternativ Supplerende Kommunikation
Etc.

Flere af disse metoder bliver anvendt og andre har dvale perioder. Vi vil tilbyde løbende brush
up kurser i metoderne frem mod 2020. Vi vil derfor gerne sikre, at alle har faglig indsigt i metoderne, og at de respektive medarbejderes fagligheder kan kombinere teori og praksis i det
daglige arbejde.
Stefanshjemmet har helt fra begyndelsen været uddannelsessted for studerende indenfor forskellige faggrupper. Denne udvikling vil vi gerne fortsætte og styrke. Vi ønsker at se på om
andre end pædagog uddannelsesinstitutioner skal være en del af Stefanshjemmets studiemiljø.
Stefanskolen, der blev oprettet i november 2015, har dannet rammen om uddannelsestilbud
for medarbejderne på Stefanshjemmet. Alle medarbejdere har været igennem uddannelsen og
har derfor en fælles viden om historie og faglighed m.m.
Stefanshjemmet er tværfagligt og forsøger at skabe gode rammer for den tænkning. Det er dog
ikke uden vanskeligheder, da faglighed også kan udløse konflikter fagene imellem. Det er fortsat vores holdning, at tværfagligheden er til gavn for vore beboeres samlede tilbud.
Høj faglighed øger personalestabiliteten og vi ønsker, også af den årsag, at fokusere på faglighed. I forhold til faglighed skal der ses på hvad vores faglighed er, så medarbejdere ikke overlades til at privatisere deres faglighed. Vi ønsker ikke en privatisering af faglighed, da det udløser stress, utilfredshed og dårlig samvittighed. Denne opgave bliver vi ikke færdige med, derfor
skal drøftelserne være åbne og legale i fagligheden på Stefanshjemmet.
Ofte er der et ønske om at styrke monofagligheden. Monofagligheden er i fokus på personalemøder, hvor der forventes faglige indspark fra alle faggrupper i planlægning af den faglige indsats i forhold til vores borgere. Vi vil forsat have fokus på, at monofagligheden planlægges ind
i tværfagligheden.
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Vores faglighed skal støtte borgeren i deres personlige udvikling, så der konstant er opmærksomhed på borgerens egne ressourcer og det der eventuelt skal kompenseres for. Borgere på
Stefanshjemmet er særligt udfordret i forhold til at opnå selvforsørgelse via læring, uddannelse
og beskæftigelse. Det kræver en stor indsats fra borgeren selv og i samarbejdet med personalet. Stefanshjemmets faglighed skal styrke den vedligeholdende træning. Udvikling skal ses
som udvikling mod tilbagefald af funktioner.
Vi vil deltage i udviklingen af et fælles fagligt fundament sammen med Aarhus Kommune. Det
projekt sættes i gang i efteråret 2017 og vil implementeres i 2018 og fremefter.
IT og faglighed er udfordret på flere områder. CSC Social, som er et dokumentationsprogram,
har store mangler og fungerer ikke tilstrækkeligt effektivt og opfylder ikke, for nuværende, de
behov vi har for et effektivt og funktionsdygtigt system. Vi vil sammen med kommunen arbejde på, at der sker forbedringer i IT systemerne.

Foto: Afdelingerne på Strandvejen
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Strategi for at Stefanshjemmet har et personale, der oplever en faglig
succes i arbejdet med brugerne
Det vil vi gøre:
MÅL

MÅLET OPFYLDES VED

TIDSPLAN

Alle medarbejderes fælles
forståelse af ASK,
relationspædagogiske
principper og neuro
pædagogik.

Undervisning via planlagte
moduler på Stefanskolen for
relevante medarbejdere

I 2017.

På p-møder og i teams.
Eventuelt som fast punkt.

ASK som metode udbydes.

I 2018.

Relations pædagogik som meStyrke mesterlære funktionen i tode udbydes.
daglig praksis
I 2019.
Neuropædagogik, som reference og metode.
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Afklaring i forhold til
studiepladser fra
uddannelsessteder

Overblik over
uddannelsesinstitutionernes
muligheder

Efteråret 2018

Alle nye medarbejdere har
intro i historie og metoder
m.m.

Stefanskolens introskole for
alle nye medarbejdere

4 endags kurser hvert år.

Alle kan dokumentere i
forhold til mål på
CSC Social

Støtte fra superbrugere og
ledelse. Læring via p-møder
etc.

Udgangen af 2017 og fremefter

Alle medarbejdere uddannes
løbende i forflytning

Social- og Sundhedsskolen i
Aarhus

Kursus 2 gange årligt

Fælles Fagligt Fundament

Udvikling af FFF i samarbejde Forberedelse efterår 2017
med Aarhus Kommune
Start forår 2018

Stefanshjemmets fysiske rammer
Stefanshjemmet har den bedste placering ud mod Aarhus Bugten og skoven til den anden
side. Bygningerne er løbende vedligeholdt og fremstår ny renoverede. Bygningerne bærer dog
flere steder præg af forskelligartede reparationer fra en lang historie. Det betyder, at der fortsat
skal være en løbende renovering af bygninger og især den indvendige vedligeholdelse. Beboerlejlighederne er flere steder for vanskelige at arbejde i, når vi ser på arbejdsmiljøet.
Alle boliger er indrettet som Smarthomes som giver mulighed for, at beboere kan have et vist
niveau af velfærdsteknologi. En velfærdsteknologi som kan hjælpe dem i mestring af eget liv
på flere punkter.
Udviklingen på området indenfor velfærdsteknologien går dog så stærkt, at der må være fokus
på at følge med denne udvikling, både for borgerens mestring af eget liv og for personalets
arbejdsforhold.
Der er flere steder, hvor velfærdsteknologien også giver udfordringer i bygningsindretning.
Det gælder især kørestole med en volumen, som gør det vanskeligt at manøvrere ved elevatorer m.m.
Stefanshjemmet er arealmæssigt stort og har derfor uudnyttet kapacitet og lokaler står i perioder ubrugte hen - især efter kl. 16.00 og i weekender.
Bygningernes indretning bærer præg af, at medarbejdere i hele deres arbejdstid har været sammen med borgerne om kerneopgaven. Derfor har der ikke været fokus, ej heller indrettet efter
et personalebehov, som vi kender det i dag. Personaleforholdene er små på de respektive afdelinger.
Stefanshjemmet har gennem årene udviklet udearealerne, så de styrker sanserne. Der er for
vores borgere og pårørende mange muligheder for samvær ude i arealerne. Haven er således
delt op i små oaser, hvor beboere og pårørende kan opholde sig ved besøg etc.
Der er arealer målrettet aktivitet- og samværstilbud/beskæftigelsestilbud. Der tilbydes aktiviteter i sanserum, spabad, vægte, træningsrum og en lang række kreative muligheder. De fleste
lokaler fremstår dog nedslidte.
Stefanshjemmets bestyrelse har vedtaget, at der skal bygges til og om på Stefanshjemmet, når
der er skaffet finansiering. Byggeriet kaldes Inclusia. Frem mod 2020 fastlægges disse planer
endeligt. I planen indgår nye faciliteter til:
-

Aktivitet- og samværstilbud
Beskæftigelsestilbud.
Borgerboliger
Frivillig boliger
Inklusions-/aktivitetstilbud
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Stefanshjemmets fysiske rammer skal løbende have vores opmærksomhed, så de fremstår som
gode rammer for vores beboere, brugere, pårørende og medarbejdere.
Ved nyetablering af boliger i Boligselskabet, skal der etableres den nødvendige plads til plejeog badesituationer.

Strategi for Stefanshjemmets fysiske rammer
Det vil vi gøre:
MÅL

MÅLET OPFYLDES VED

TIDSPLAN

Forholdende for aktivitet- og
samværstilbud og
beskæftigelsestilbud på
Stefanshjemmet nytænkes
med henblik på forbedring af
faciliteterne frem mod 2020

Projekt inclusia.
Økonomi afklares i 2017
Hvis ikke Inclusia lykkes tæn- Herefter afgøres fremtiden
kes der i andre baner.

Biograf og musikrum skal
Inclusia indtil der findes andre Efteråret 2018
etableres og tænkes ind i
muligheder bl.a. Beskæftigeludviklingen af de nye aktivitet sesafdelingen
- og beskæftigelsesforhold
frem mod 2020.
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Bålplads beregnet på egne
borgeres brug og fælles
arrangementer

Etablering i haven i samarbej- 2017
de med pedel og andre.
Indkøb af bålpladser

At APV og tandemcykler er
funktionsdygtige

Pedel og medhjælpsordninger 2018
Måske virksomhedspraktik
ordninger

Der skal udvikles strategier for Udlejning og udlån
bedre udnyttelse af
Stefanshjemmets faciliteter.
Flere lokaler står tomme i
flere timer.

2017

Forberedelse af
flisebelægninger skal have
fokus på kørestolsbrugere.

2018

Firma og pedel

Stefanshjemmet vil spille en central rolle i byen
Stefanshjemmet havde i sin begyndelse indflydelse på, og påvirkning af, datidens socialpolitik,
med det gode pres på ministeriet, i forhold til at pege på samfundets udfordringer og bede om
penge til udviklingen af Stefanshjemmet. I datiden var der ikke mange som ikke kendte Stefanshjemmet. Flere beboere på Stefanshjemmet kom i en markant personlig udvikling ved ophold, således kan der peges på flere markante skikkelser som satte præg på udviklingen indenfor handicapområdet. Flere blev selvforsørgende efter ophold på Stefanshjemmet. Vi har beboere som senere blev forfattere af historiebogen om Stefanshjemmet. Historien fortæller ligeledes, at beboere fik et bredere netværk og deltog aktivt i Stefanshjemmets udvikling, ved at
gennemføre rettigheder for borgere med handicap og deres ret til eget liv, eget hjem etc.
Vi ønsker at støtte op om Aarhus – en god by for alle. Derfor vil vi markere os hvor det er
muligt, men især ved events omkring Stefanshjemmet.
Der er ligeledes et ønske om, at vi ved bygningsmæssige ændringer på egen grund, vil tænke os
ind i, at vi er en del af en god by for alle. Derfor vil vort motto for nybyggeri fortsat være: ”at
vi bygger os til inklusion og til at spille en rolle i byen”.
Der er fokus på at udvikle tilbud til borgere på og udenfor Stefanshjemmets rammer, så det
bliver nemmere at danne netværk for Stefanshjemmet brugere. Der er således lagt vægt på en
lang række aktiviteter, som lyskunst, Sankt Hans arrangement, deltagelse i Classic Race 2016
etc. Igennem disse aktiviteter sker der en læring om eget liv, oplæring i mestring af eget liv og
kompensation hvor der er behov for det.
Stefanshjemmet er jævnligt i medierne og har således været med hvor der har været positive
historier, hvor vores brugere har været aktive i samfundet og i inklusionen. Det gælder Classic
Race, Teamtvilling, julearrangement etc. Vi ønsker fortsat at være med til at bringe den gode
historie, hvor Aarhus er en god by for alle og at vi selv kan bidrage til den vision.
Stefanshjemmet er et socialpædagogisk botilbud. Flere forbinder os med et plejehjem. Vi balancere i vores udtryk på begge planer. Flere af vores beboere har behov for personlig pleje, og
samtidig er vi et pædagogisk botilbud.
Der er ligeledes en balance mellem det at være kendt i offentligheden, hvor vi vil spille en rolle
og at borgerne bor i egen bolig. Den balance skal holdes levende under overskriften, at vi støtter Aarhus som en by for alle, og tilbud om, at vores borgere er en del af Aarhus by. Borgenes
hjem skal ikke være en udstilling, men Stefanshjemmet har mulighed for at spille en rolle i byen.

Stefanshjemmets motto er ”Et levende sted”, som vi vil arbejde efter hver dag.
Generelt ønsker Stefanshjemmet at spille en mulig rolle i forbindelse med events som foregår
omkring Stefanshjemmet. Der må gerne ske en motivering til aktiv deltagelse, som tilskuer eller ved konkret medaktivitet i forbindelse med events omkring Stefanshjemmet. Events kan
bidrage til at borgere har mulighed for at være i netværk, og Stefanshjemmet kan spille en positiv rolle i byen i forbindelse med events. Vi vil derfor understøtte initiativer som kan komme
til gavn for beboere, pårørende, frivillige etc.
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Strategi for hvordan Stefanshjemmet vil spille en central rolle i byen
Det vil vi gøre:
MÅL

MÅLET OPFYLDES VED

TIDSPLAN

Udnytte Stefanshjemmets
placering i forhold til Event
Aarhus arrangementer.

Classic Race

6 måneder før hvert
arrangement planlægges
initiativer.

Aktivt anvende
”sidegevinster” ved arrangementer.

Postnord Danmark Rundt

Øge kendskabsgraden til
Stefanshjemmet

Pressemeddelelser og andre
medier ved relevante
arrangementer

DHL

Etc.
Umiddelbart før hvert
arrangement

Være aktiv i fællesaktiviteter
Fortsat deltage og være med i 2017/18/19/20
indenfor hjerneskadeområdet styregruppen for pårørende og
bruger arrangementer.
Udnytte placeringen til reklame

Ved bannere m.m.

Løbende

Tilbyde lokaler

Frivilligbørs, reklame og udnytte samarbejdsrelationer.

Løbende

Handicapvenlige
tilskuerplatforme på
Stefanshjemmets grund

Skaffe opbakning og økonomi 2019
via fonde, Stefanshjemmets
venner etc.
Eventuelt som en del af Inclusia projektet

Være en del af Aarhus
Festuges program

Måske udstillinger

2019

Frivillige vil hjælpe med at nå
målene

Inddrage frivillige og pårøren- Løbende
de

Stefanshjemmet og velfærdsteknologi
Stefanshjemmet har gennem flere år været fremme i skoene i forhold til teknologi. Ved ombygningen i 2003 blev alle lejemål indrettet med Smarthomes teknologi. Udviklingen løber dog
så stærkt, at der nu spores mangler for at være med igen. Flere medarbejdere udtrykker at vi er
low-tech/outdated.
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I Stefanshjemmets kælder, under Administrationen, er et righoldigt udvalg af velfærdsteknologi, som det har set ud op gennem tiden. Det ses tydeligt at Stefanshjemmet har været et meget
avanceret sted, hvor der har været udvikling og tilpasning af velfærdsteknologier op gennem
årene.
En del af den nye teknologi skal finansieres af borgerne selv. Der er grund til at vi motiverer
til, og oplyser, om de muligheder der er for at kunne udvikle på egen livsmestring via teknologier. Den del som kan finansieres af Stefanshjemmet er under konstant prioritering. Der er
mulighed for at søge støtte til velfærdsteknologier og disse vil være under vores konstante opmærksomhed. Vi er i fællesskab med andre i Voksen Handicap om de muligheder som der er
tilstede.
En målrettet indsats på området vil betyde tilknytning af en faglig koordinator med god forstand på teknologi. Udviklingen går stærkt, og for at følge med, skal der holdes fokus og afsættes ressourcer til udviklingen.

Strategi for Stefanshjemmet og velfærdsteknologi
Det vil vi gøre:
MÅL

MÅLET OPFYLDES VED

TIDSPLAN

Nyindkøb APV hjælpemidler Budgetmæssige prioritering.
skal i videst muligt omfang
Terapeuters anbefalinger.
være nye velfærdsteknologiske
løsninger

2017 - 2020

Medarbejdere skal have SMS
fra nyt system.

2017

Indkøb af nye telefoner og
etablering af ny platform

Telefoni og dect skal etableres Tunstall og udskiftning af IP
på en mobil platform, så
telefoni
Stefanshjemmet i højere grad
kan følge med udviklingen og
drage nytte af den voksende
udvikling på IT området.
Borgeres egne ønsker til
velfærdsteknologi skal
understøttes.

2017 og fremefter

Samarbejdet mellem borger og 2017 - 2020
personale.
Kende til velfærdsteknologiske muligheder.
Kontaktpersoner afdækker
borgerens ønsker og muligheder.
Medarbejdernes motivering af
borgere til at investere i
Velfærdsteknologi.
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Strategi for Stefanshjemmet og velfærdsteknologi fortsat:
MÅL

MÅLET OPFYLDES VED

Samarbejde med Aarhus
Deltage i relevante fora.
Kommunes velfærdsteknologi
Deltage i ansøgningspuljer.
område

TIDSPLAN

2017 til 2020

Teknologimedarbejder på
hver afdeling

Ved fremtidige ansættelser at 2017 og fremefter
inkluderede teknologisk viden
i stillingsopslag

At APV og tandemcykler er
funktionsdygtige

Pedel og medhjælpsordninger. 2018
Måske virksomhedspraktik
ordninger.

APV parken systematiseres og Finde et egnet system
styres via IT systemer.

Frem mod 2020

Der skal være optimerede IT
systemer, så systemerne ikke
hindrer effektivt arbejde med
dokumentation og andet
skriftligt arbejde.

Samarbejde med IT afdeling
og CSC Social

Løbende

Fællesstuer på afdelinger skal
have lift systemer til egnede
formål.

Etablering af lift hvor der
mangler

2020

Stefanshjemmet og inklusion
I gamle dage blev borgere med handicap, og andre lidelser, gemt væk fra offentligheden. Flere
var udsatte og fik en dårlig behandling. Johannes Hoff så udfordringerne og etablerede sammen med Stefansforeningen Stefanshjemmet. Han ville bringe borgerne ud af ”gemtheden”. I
dag ønsker vi at borgere med handicap skal inkluderes i samfundet og handicapkonventionen
har været foran med den udvikling og sat gang i processen.
Stefanshjemmet ønsker at arbejde med metoder som fremmer inklusionen. Vi vil gøre det
nemmere for omverdenen at være i kontakt med borgere med handicap.
Inclusia byggeriet er en markant illustration af den holdning som vi står for på Stefanshjemmet. Den er dels bygget på den erkendelse, at midler til handicapområdet ser ud til at have en
nedadgående kurve, med isolation som mulig konsekvens. Derfor vil vi arbejde med inklusion
på flere planer i de kommende år.
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Vi er allerede meget aktive med inklusionsinitiativer som blandt andet Lyskunst arrangement,
Sankt Hans, Classic Race, frivillige etc. Vi vil fortsætte med at have fokus på inklusion, så borgerne får mulighed for at udvikle netværk og medborgerskab. Vi tror også på, at isolation udvikler ensomhed, også i lidelsen. Vi skal ikke reducere borgernes mulighed for inklusion, men
udvikle tankerne med borgeren som udgangspunkt.

Strategi for Stefanshjemmet og inklusion
Det vil vi gøre:
MÅL

MÅLET OPFYLDES VED

TIDSPLAN

Omvendt inklusion - invitere
samfundet ind

Arrangementer og udnytte
Event Aarhus’ aktiviteter.

Løbende

Indbyde naboer etc. til Stefanshjemmet.
Styrke frivilligheden
Alle møder der omhandler
borgeren, med borgeren selv
og dennes interessenter
(værge, pårørende osv.).

Indbydelser og planlægning

Hver gang der er møde

Etablere et nyt koncept for
brugerråd

Nedsætte en gruppe, som
designer formen, så den er
egnet for borgere med
hjerneskade

Efterår 2019

Inclusia med boliger til unge
studerende

Nybyggeri

2017 trækkes der en
konklusion på Inclusiabyggeri

Inclusia aktivitetscenter

Nybyggeri

2017 trækkes der en
konklusion på Inclusiabyggeri

Stefanshjemmet og frivillighed
Fra begyndelsen var frivillige en del af konceptet. Etableringen kunne ganske enkelt ikke lade
sig gøre uden en markant inddragelse af frivillige. Det afspejles flere steder i historiebøgerne.
Den bedste sætning er, at dengang var ”brændselsudgifterne højere end lønudgifterne”. Frivillige var tilknyttet.
I dag er der et vist spændingsforhold mellem fagorganisationer og frivillighed. Det ønsker vi at
nedbryde. Vi opfatter frivillighed som en naturlig del af Stefanshjemmets virke og opfatter frivillige som borgernes frivillige og ikke som sådan Stefanshjemmets frivillige. I virkeligheden er
frivillige at betragte som pårørende. Vi understøtter, at borgerne kan få flere muligheder, ved
hjælp af frivillige.
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I dag har vi en række frivillige som kommer fast og en del som kommer kort tid og ved enkeltarrangementer. Vi har tillige en frivillighedskoordinator ansat til at styrke udviklingen.

Strategi for Stefanshjemmet og frivillighed
Det vil vi gøre:
MÅL

MÅLET OPFYLDES VED

TIDSPLAN

Være aktiv i Aarhus
Kommunes frivillighedsår
2018

Deltage i forberedende møder Efterår 2017 og frem til 2020.
og grupper samt gennemføre
relevante projekter for
Særligt i 2018
Stefanshjemmet

Frivillige hjælpere i forbindel- Beskrive i indbydelsen, hvad Start: medio 2017
se med de 4 årlige pårørende- der kan hjælpes med, f.eks.
arrangementer
Skt. Hans, Mortensaften, Påske arr., musikarrangementer.
Frivillige ”besøgsvenner”

Beskrive individuelle behov
Start: medio 2017
hos interesserede beboere, der
efterspørger specifikke ønsker

Frivillige fra samarbejdsorganisationer

Formaliseret samarbejde med Start: medio 2017
f.eks. Diakonhøjskolen,
Kirken o. lign.

Samarbejde med frivillige
”lokalt”

Bearbejdes på personalemøder.

Start: medio 2017

Afdelingen sætter mål og tids/handleplan.
Beskrivelse af lokale ønsker.
Fastholde
frivillighedskoordinator
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Budget fastholdelse

2017 til 2020

Stefanshjemmet og pårørende
Borgerne bor i egen bolig og derfor betragtes relationen til de pårørende som en helt naturlig
del af oplevelsen på Stefanshjemmet.
Pårørende er altid velkommen på Stefanshjemmet og vi ønsker at fremme oplevelsen af, at
man er velkommen, når man træder ind på Stefanshjemmet. Vi skal nedbryde hindringer for
den gode relation mellem borger, pårørende og Stefanshjemmet.
Pårørende er et aktiv for den enkelte borger og for Stefanshjemmet. Derfor må der ikke lægges hindringer i vejen for pårørende.
I mange år har der været tradition for at invitere pårørende til forskellige arrangementer på
Stefanshjemmet, med stort udbytte. Det sker både som lokale initiativer og globale. Disse initiativer skal udvikles og fastholdes af flere grunde. Det fastholder den enkelte borger i et netværk udenfor Stefanshjemmet, og styrker den personlige mestring af eget liv via støtte og opbakning fra pårørende.
Flere peger på, at vi er udfordret på egnede lokaler til samvær med pårørende. Derfor vil vi
arbejde med denne udfordring, ved at se på planlægning af arbejdsgange og strukturelle modeller for at imødekomme behovet.
Pårørende kan være frivillige og kan indbydes til at være frivillige på Stefanshjemmet. Vi må
etablere holdninger, der giver pårørende en fornemmelse af, at de kan og må være aktive på
Stefanshjemmet, hvis de ønsker det.

Pårørende skal betragtes som en del af borgerens eget ønske, om udvikling af færdigheder, til
at mestre livet med funktionsnedsættelser.
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Strategi for Stefanshjemmet og pårørende
Det vil vi gøre:

MÅL

MÅLET OPFYLDES VED

TIDSPLAN

Invitere til 4 årlige
arrangementer

Beskrive i indbydelsen, hvad
der kan hjælpes med.

Start: medio 2017

Skt. Hans, Mortensaften,
Påske arrangementer,
musikarrangementer.
Formuleret pårørende
information

Guide til indflytningssamtale,
indeholdende
forventningsafstemning.

Slut: 2017

Nedsætte en arbejdsgruppe
Informationsmateriale om

Nedsætte en arbejdsgruppe

Stefanshjemmet

(Der tages udgangspunkt i det
eksisterende materiale).

Temadag/timer for
medarbejderne om, hvordan
man skal/kan samarbejde med
pårørende

Undervisning i lovgivning,
MED 2017
anerkendende dialog, evt.
konfliktløsning. Gennemgang Temadag/timer i sept. 18
af formuleret pårørende
information og informationsmateriale om Stefanshjemmet.

”Lokale” initiativer

Bearbejdes på personalemøder.
Afdelingen sætter mål og udarbejder tids-/handleplan.
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Slut: 2017

2017/18/19/20

Stefanshjemmet er arbejdsplads og borgers eget hjem
Stefanshjemmet har været igennem en udvikling i forståelsen af det enkelte menneskes ret til
eget liv og grænser for deres støttebehov. Når vi ser på historien, kan vi se denne udvikling. I
1970 fremkom beboere blandt andet med følgende krav som et ud af 7:
”Beboernes privatliv må respekteres. De enkelte værelser skal betragtes som individuelle lejligheder, hvor indblanding i ens private ting ikke kan tolereres. Ligeledes skal beboerne selv bestemme, hvorledes værelserne skal indrettes med hensyn til møbler, skilderier, gardiner, og så
videre (det er indforstået, at der skal bruges sygeseng)”.
Der er udfordringer forbundet med den ydelse, som vi skal levere til beboerne. Arbejdsmiljøforholdende skal være i orden, der må ikke slækkes på dem, og samtidig er det borgerens eget
hjem. Borgernes eget hjem kan derfor ofte fremstå institutionsagtige. Stefanshjemmet skal have dyb respekt for den enkelte beboers ønske om privatliv, både i forhold til stil, indretning,
gæster m.m.
Vi skal helt grundlæggende forstå, at borgeren bor i eget hjem og vi er inviterede gæster med
en særlig status, som (bo)støtte til forskellige funktionsnedsættelser. Det kræver stor respekt,
empati og faglighed at arbejde i den ramme. Det er Stefanshjemmets opfattelse, at enhver borger er herre i eget liv, og det er borgeren som er udgangspunktet og retten er hos borgeren.

Strategi for at Stefanshjemmet er arbejdsplads og borgers eget hjem
Det vil vi gøre:
MÅL

MÅLET OPFYLDES VED

TIDSPLAN

Borgere inddrages naturligt i
beslutninger

Brugerrådsmøder lokalt og
globalt

2017

Boligselskabets lejemål er røg- Boligselskabets bestyrelse og
frie boliger
jura i øvrigt
Alle nye medarbejdere er be- Som en del af et intro forløb
boer for en dag, som en del af
intro
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