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Psykiatri- og Handicappolitik

Vision

I Vordingborg Kommune vil vi på Psykiatri- og Handicapområdet være kendt
for at støtte det enkelte menneske i at leve sit eget liv med fokus på
identitet og selvstændighed. Derved har man har mulighed for at deltage i
alle dele af samfundet og bidrage med værdifulde ressourcer til
fællesskabet.
Vi vil skabe rammerne om det gode og sunde liv, samt mental sundhed for
borgerne.
Vi vil skabe rammerne om de gode sundheds- og rehabiliteringsforløb for
mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, for at sikre en så
god funktionsevne som muligt.
Vi skaber fagligt stærke og attraktive tilbud, hvor der er fokus på den
enkelte borgers samlede behov.

Politiske
målsætninger

Borgere med betydelige psykiske og fysiske funktionsnedsættelser
inkluderes i almene tilbud, hvor det er muligt.
Derudover sikrer vi:




At borgere får støtte af fagligt stærke og specialiserede tilbud, hvor de
trives og får sat egne ressourcer i spil.
At vi yder en social indsats, der giver borgeren mulighed for et aktivt og
socialt liv gennem en sammensat vifte af kommunens tilbud.
At borgere støttes i at deltage på arbejdsmarkedet og dermed være en
del af fællesskabet.

 At borgere med svære psykiske og fysiske funktionsnedsættelser bliver
kompenseret for de manglende funktioner, så de kan deltage i
fællesskabet og opleve, at de får den nødvendige støtte.

Effekt

Borgere får støtte af fagligt stærke og specialiserede tilbud, hvor
de trives og får sat egne ressourcer i spil.
Målrettet, tidsbegrænset og tværfaglig social indsats til borgere med et let
støttebehov.
Effekt: At andelen af borgere, der bliver selvhjulpne efter et rehabiliterende
støtteforløb, vil stige.
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At andelen af borgere, der modtager let socialpædagogisk støtte, får
målrettet støtte fra Center for Socialpsykiatri ved hjælp af KRAP- metoden*.
Ved anvendelse af metoden sikres en model for løbende at udvikle faglighed
og udvikling af det socialpsykiatriske område.
At overgangen fra barn til voksen foregår i samarbejde med den unge og
deres pårørende.
*KRAP er forkortelse for en anerkendt pædagogisk metode: Kognitiv, Ressourcefokuseret
og Anerkendende Pædagogik.

Vi yder en social indsats, der giver borgeren mulighed for et
aktivt og socialt liv gennem en sammensat vifte af kommunens
tilbud.
Dialogmøder med borgere og pårørende og samarbejde med frivillige der
styrker muligheden for et aktivt og socialt liv. Rådgivning og vejledning til
den enkelte borger uanset støttebehov.
Effekt: At borgere og deres pårørende oplever at blive inddraget i at opbygge
og bevare et socialt netværk.
Effekt: At andelen af borgere på Bo- og Naboskabsområdet, der anvender
velfærdsteknologi i deres hverdag, er stigende.
Effekt: At velfærdsteknologi opleves meningsfyldt og gør hverdagen
nemmere for borgere og medarbejdere.
Effekt: At tilsynsrapporterne viser scoringer fra 4-5* inden for temaet
”Selvstændighed og relationer”
* Tilsyn Øst bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt

Borgere støttes i at deltage på arbejdsmarkedet, og dermed
være en del af fællesskabet.
En rehabiliterende indsats til borgere, der støtter dem i at opnå eller bevare
tilknytning til arbejdsmarkedet.
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Effekt: Borgere vil opleve at komme sig helt eller delvist og dermed
genoptage eller fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, samt mestre og
tage ansvar for eget liv. Dermed oplever den enkelte at kunne bevare mental
trivsel og forebygge en forværring af livssituationen.

Borgere med svære psykisk, fysisk og/eller sociale
funktionsnedsættelser bliver kompenseret for de manglende
funktioner, så de kan deltage i fællesskabet og opleve, at de får
den nødvendige støtte.
En vedligeholdende og kompenserende støtte bevarer en meningsfyldt og
værdig tilværelse og en oplevelse af, at den enkelte borger får den
helhedsorienterede støtte, der er nødvendig.
Effekt: At borgere og pårørende oplever kvalitet og fagligt højt niveau i vores
døgntilbud. Borgerne oplever ligeledes at være en del af fællesskabet på
egne præmisser og med forskellige behov på forskellige tidspunkter i livet.
At tilsynsrapporterne viser scoringer fra 4-5 inden for temaet: ”Målgruppe,
metoder og resultater”
* Tilsyn Øst bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Bilag

Beslutningsgrundlag
Relevant baggrundsmateriale, der ligger til grund for godkendelse af
politikken kan tilknyttes som link til hjemmeside.
FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap
Link: FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap
Dansk handicappolitiks grundprincipper
Link: Socialstyrelsen - Handicappolitik idag
Link: Folketingsbeslutning B43
Vordingborg Kommunes Handicappolitiske handleplan 2016-17
Link: Handicappolitisk handleplan 2016-17
Fælles hjemmeside med Region Sjælland ”Sammen om”
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Link: Sammen om
Kvalitetsstandarder §§ 85, 103, 104, 107, 108 i Lov om Social Service:
Socialpædagogisk støtte §85
Link: Socialpædagogisk støtte
Beskyttet beskæftigelse §103
Link: VSV beskyttet beskæftigelse i Vordingborg Kommune
Aktivitets og samværstilbud §104
Link: Aktivitetstilbud og Væresteder
Botilbud §§107 og 108
Link: Midlertidige og længerevarende botilbud til voksne med særlige behov
Region Sjællands Rammeaftale på det specialiserede socialområde og
specialundervisningsområdet 2016
Link: Rammeaftale i Region Sjælland med 17 kommuner
Det Fælles Medicin Kort (FMK)
Link: FMK
Tilsyn i Botilbud til voksne:
Link: Tilsyn

Dato

Dato for vedtagelse i Kommunalbestyrelsen
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