Seneste tilsynsstatus
Godkendt

Tilsynet vedrører
Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Publiceret den
12-09-2019

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud
Socialtilsyn Midt vurderer, at Bostedet Gl. Kongevej efter en samlet vurdering har den fornødne
kvalitet jf. § 6 i lov om socialtilsyn. Bostedet Gl. Kongevej er godkendt efter SEL § 107. Bostedet
Gl. Kongevej er godkendt til at modtage ialt 11 borgere i alderen 18-85 år med udviklingshæmning,
autisme, opmærksomhedsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse eller
forandret virkelighedsopfattelse. Socialtilsynet vurderer, at Bostedetet Gl. Kongevej: - med afsæt i
visiterende kommuners handleplan, opstiller mål med henblik på at understøtte borgernes
beskæftigelse eller uddannelsestilbud. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet med afsæt i
borgernes ønsker og behov, samarbejder med relevante eksterne aktører således at borgerne
fastholdes i og motiveres for beskæftigelse inden for borgernes egne interesse- og
kompetenceområder. - arbejder på at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Det
indgår i vurderingen, at tilbuddet i samarbejde med borgerne og visiterende myndighed opstiller
konkrete indsatsmål således at borgernes færdigheder løbende udvikles i retning mod øget
selvstændiggørelse og mindre støttebehov. - kan fremvise en ensartet og systematisk
dokumentationspraksis der tager afsæt i individuelle mål der er opstillet i samarbejde med borgerne.
- arbejder målrettet med at selvstændiggøre borgerne i forhold til egen sundhed og trivsel ligesom
tilbuddet arbejder aktivt med indsatser der støtter borgernes fysiske og psykiske trivsel med
udgangspunkt i den enkeltes handleplan. - er hensigtsmæssigt organiseret med en leder og en
souschef som begge besidder relevante kompetencer til at drive og udvikle tilbuddet. - har en
erfaren medarbejdergruppe, som har relevante kompetencer i forhold til tilbuddets målgruppe og
målsætning. - har fysiske rammer der både understøtter borgernes behov for at leve et selvstændigt
liv, samt tilgodeser borgernes behov for at udvikle og arbejde med sociale kompetencer. - har en
økonomisk ramme der, afhængig af tilbuddets økonomiske prioriteringer, giver mulighed for at yde
en socialfaglig kvalitet, der er tilfredsstillende i forhold til tilbuddets takst og målgruppe.

Konklusionen på de enkelte temaer i kvalitetsmodellen
Uddannelse og beskæftigelse

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet, med afsæt i visiterende kommuners handleplan,
opstiller mål med henblik på at understøtte borgernes beskæftigelse eller uddannelsestilbud. Det er
socialtilsynets vurdering, at tilbuddet med afsæt i borgernes ønsker og behov, samarbejder med
relevante eksterne aktører således at borgerne fastholdes i og motiveres for beskæftigelse inden for
borgernes egne interesse- og kompetenceområder. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at
tilbuddet iværksætter relevante og strukturerede aktiviteter i hverdagen for de borgere som er ikke
er i beskæftigelse - f.eks. borgere på førtidspension.

Selvstændighed og relationer
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder på at styrke borgernes sociale kompetencer og
selvstændighed. Det indgår i vurderingen, at tilbuddet i samarbejde med borgerne og visiterende
myndighed opstiller konkrete indsatsmål således at borgernes færdigheder løbende udvikles i
retning mod øget selvstændiggørelse og mindre støttebehov. Det er endvidere socialtilsynets
vurdering, at tilbuddet har løbende fokus på at borgerne, med afsæt i deres egne ønsker og behov,
delagtiggøres i samfundslivet uden for tilbuddet, eksempelvis gennem klubaktivitet eller hobbyer.
Ligeledes er det socialtilsynets vurdering, at borgerne med udgangspunkt i deres individuelle
behov, har kontakt med familie og netværk.

Målgruppe, metode og resultater
Tilbuddet Gl. Kongevej er et tilbud efter § 107 i SEL, der henvender sig til borgere, som ofte er
kendetegnet ved at have en eller flere diagnoser bl.a skizofreni, forstyrrelser og forandringer af
personligheds struktur og adfærd, psykiske udviklingsforstyrrelser og mental retardering. Det er
socialtilsynets vurdering, at metoderne miljøterapi, den kognitive metode samt den narrative tilgang
er implementeret i den daglige pædagogiske praksis, hvilket kommer borgerne til gavn.
Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet kan fremvise en ensartet og systematisk
dokumentationspraksis der tager afsæt i individuelle mål der er opstillet i samarbejde med borgerne.
Det er samtidig vurderingen, at tilbuddet er i process med yderligere at forbedre dokumentationen
således at opnåede resultater på baggrund af indsatsen tydeligere fremgår.

Organisation og ledelse
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret med en leder og en
souschef som begge besidder relevante kompetencer til at drive og udvikle tilbuddet. Souschefen er
tiltrådt indenfor det seneste år. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at ledelsen har et tæt og
konstruktivt samarbejde med tilbuddets bestyrelse og at ledelsen løbende søger at tilpasse tilbuddet
med henblik på at imødekomme efterspørgsel, samt ud fra borgernes behov.
Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne får dækket deres individuelle behov for støtte og
kontakt. Endvidere er det vurderingen, at tilbuddet yder borgerne den af myndighed bestilte indsats.

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en erfaren medarbejdergruppe, som har relevante
kompetencer i forhold til tilbuddets målgruppe og målsætning. Tilbuddet arbejder ud fra en
målgruppebeskrivelse, der omfatter borger med diagnoser indenfor autismespektret, og dertil ofte
andre diagnoser.
Tilbuddet arbejder med relevante faglige tilgange og metoder, herunder en relationel- og
anerkendende tilgang, der er medvirkende til at fremme borgernes trivsel og imødekomme deres
individuelle behov og ønsker. Tilbuddets medarbejdere understøtter borgernes udvikling og
indsatsen har til formål at støtte borgernes mulighed for at opnå stabilitet, livskvalitet og
derigennem en positiv udvikling.
Medarbejderne ved tilbuddet er engageret og reflekteret omkring arbejdet med borgerne og
inddrager relevant viden og erfaringer med målgruppen i den faglige udvikling.

Økonomi
Økonomien i Fonden Gl. Kongevej 13-15 vurderes at være bæredygtig og have en tilstrækkelig
grad af gennemsigtighed i regnskab 2018 og budget 2019.
Tilbuddets godkendte budget for 2019 indeholder en forventning om en stigning i den samlede
omsætning på 2,6 % ift. budget 2018. Tilbuddets samlede omkostningsniveau forventes at falde
1,6%. Samlet set forventes tilbuddet at generere et overskud på ca. 4,9 % af omsætningen.
Socialtilsyn Midt har gennemgået tilbuddets regnskab for 2018 og finder, at regnskabet er aflagt og
revideret i overensstemmelse med Lov om Socialtilsyn og tilhørende bekendtgørelser.
Regnskabet for 2018 udviser en soliditetsgrad på 50%, hvilket Socialtilsyn Midt efter en konkret
vurdering finder at være fuldt tilstrækkeligt til, at tilbuddet kan anses for at være økonomisk
bæredygtigt. I samme forbindelse bemærker socialtilsynet at tilbuddet har opnået en overskudsgrad
på 3%. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet har anvendt ca. 15% mindre på kompetenceudvikling
end budgetteret.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets økonomi er gennemsigtig for tilsynet på det niveau
Lov om socialtilsyn lægger op til for så vidt angår regnskabsnøgletal for 2018 og budget for 2019.
Der er lagt vægt på, at tilbuddet udarbejder budgetter med relevante og tilstrækkelige oplysninger
med fin sammenhæng til tilbuddets øvrige oplysninger på Tilbudsportalen.

Fysiske rammer
Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer både understøtter borgernes behov for at leve
et selvstændigt liv, samt tilgodeser borgernes behov for at udvikle og arbejde med sociale
kompetencer. Tilbuddet ligger i bynære omgivelser med let adgang til offentlige transport
muligheder. Tilbuddet er både inde og ude indrettet med et hjemligt præg.

Sundhed og trivsel

Tilbuddet Gl. Kongevej arbejder målrettet med at selvstændiggøre borgerne i forhold til egen
sundhed og trivsel, eksempelvis via maddage, hvor borgerne støttes i at handle ind, lave mad og
lave et madbudget. Tilbuddet GL. Kongevej arbejder aktivt med indsatser der støtter borgernes
fysiske og psykiske trivsel med udgangspunkt i den enkeltes handleplan. Tilbuddet understøtter
borgernes inklusion i fællesskabet via en miljøterapeutisk indsats der er med til at understøtte
borgernes trivsel.
Det vurderes at tilbuddet gennem en konfliktnedtrappende tilgang arbejder på at undgå
magtanvendelser. Endvidere er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder konstruktivt med
at skabe en sund og positiv sameksistens blandt borgerne, og herunder arbejder med at forebygge
forekomst af vold og overgreb i tilbuddet.

