På Sporet har til huse i en stor, ældre moderniseret ejendom lige overfor stationen i Mørkøv, som
ligger mellem Holbæk og Kalundborg i Vestsjælland.
Huset er fra 1891, lyst og rummeligt, og er løbende moderniseret til en tidssvarende og flot stand.
Boligarealet er 278 kvm i 2 plan og indeholder 3 store stuer, køkken og bryggers, 6 værelser,
hvoraf det ene er beliggende i stueetagen.
I huset er der 3 toiletter, heraf 2 med bad. Stuerne bruges til spisestue, opholdsstue og musikstue.
På 1. salen er der udover 5 værelser, kontor og badeværelse et stort repos som udnyttes til
fællesrum.
Haven er gammel, hyggelig og lukket til alle sider og meget anvendelig til boldspil, grillaftener
m.m.
Vores pædagogik vil tage udgangspunkt i hver enkelt beboer. Grundprincippet i vores arbejde er i
trygge og sociale rammer, at skabe de optimale udviklingsmuligheder for den enkelte.
Vi vil styrke og udvikle eksisterende og nye færdigheder hos den enkelte, som skal munde ud i
evnen til større selvbestemmelse og selvhjulpethed. Vores målsætning er ligeledes at medvirke til
at øge den enkelte beboers livskvalitet ved bl.a. at lægge vægt på harmoni, fællesskab, oplevelser
og selvtillid.
I det daglige proriterer vi en fast tilrettelagt struktur, forudsigelighed og kontinuitet.
Vi modtager beboere der er delvis mobile, har lettere til moderate handicaps og vi kræver at vores
beboere har en daglig beskæftigelse såsom skole eller arbejde.
Der udarbejdes sammen med sagsbehandler en handleplan for hver enkelt beboer.
Denne evalueres jævnligt på møder mellem beboer, sagsbehandler og opholdsstedet. Hver beboer
vil have en kontaktperson.
Vi vil give forældre og pårørende rum og plads til at være del af beboerens liv.
Supervision: Til opholdsstedet er der tilknyttet psykolog som supervisor for personalet og som
også kan vurdere behovet for ekstraindsats for den enkelte beboer. Endvidere deltager personalet
i relevante kurser.
Visitation og indflytning: Ved henvendelse fra interesserede laver vi en helhedsvurdering og hvis
personen skønnes egnet til stedet inviterer vi på besøg sammen med sagsbehandler og evt.
pårørende for at de kan se omgivelserne, hilse på personalet og øvrige beboere. Vores supervisor
vil deltage hvis vi skønner det er vigtig. Udmunder dette i en indskrivning, orienteres de andre
beboere så tidligt som muligt og alle deltager i forberedelserne til at byde den nye beboer
velkommen, Beboeren får mulighed for at falde til inden der startes på ekstern beskæftigelse
Samarbejde med myndigheder: Vi ønsker selvfølgelig et tæt samarbejde med anbringende
myndigheder, sagsbehandlere og Holbæk Kommune.
Økonomi:

Opholdsbetalingen er godkendt af Holbæk Kommune på grundlag af prisfastsættelsesbudget,
udfærdiget af Trekroner Revision i Roskilde og gældende retningslinjer i økonomivejledningen for
opholdssteder i Holbæk Kommune.

