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•

Værket er et bofællesskab for voksne med en udviklingshæmning, der har varieret – men varigt – brug for socialpædagogisk støtte i hverdagen.

•

Bofællesskabet er uden døgndækning men med personaledækning mellem kl. 07.00-22.00. Der er et socialpædagogisk fokus på fire kerneområder: Botræning, socialfærdighedstræning, erhvervstræning samt fritidstræning.

•

På Værket tilbydes et værdibaseret fællesskab, hvor man som beboer siger ja til at værne om – og være med i – et fællesskab af ligesindede.
Derfor er der foruden beboerens egne lejligheder også et fælles køkken/stue-alrum, hvor der er mulighed for at dyrke fællesskabet og de
sociale interaktioner på tværs.

•

Værket tilbyder blivende boliger til voksne med et udviklingshandicap. Beboerne skriver under på egen lejekontrakt under lejelovens almindelige regler og bor således til leje i egen bolig jf. lejelovens bestemmelser.

VISITATION/MÅLGRUPPE
•

Der etableres 10 lejligheder samt fælles køkken/stue-alrum:
o 8 beboerlejligheder til voksne med en udviklingshæmning
o 2 støttebeboerlejligheder (se beskrivelse nedenfor)

•

6 af pladserne udbydes som fleksible pladser efter Servicelovens § 85 eller § 107 med betingelse af, at personalet på det nuværende Jobkollegiet (http://jobkollegiet.dk/) yder den socialpædagogiske støtte.

•

2 af pladserne udbydes som fleksible pladser efter Servicelovens § 85, § 107 eller § 108. Derved kan 2 ud af de 8 pladser bevilliges til personer,
som grundet betydelig og/eller varigt nedsat psykisk funktionsniveau, har behov for vedvarende støtte.

Denne fleksibilitet har til formål at skabe et mangfoldigt botilbud, hvor beboerne indbyrdes kan lære af hinandens styrker såvel som udfordringer idet,
de nødvendigvis ikke har samme støttebehov. Jobkollegiets personale yder den socialpædagogiske støtte på alle 8 pladser.
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Den brede målgruppe kan betegnes som: ”Voksne med et udviklingshandicap og/eller særlige behov”, der ved indskrivningen er over 18 år.
Målgruppen antages at være etableret i bo/jobdelen, men er udfordret i:
o
o
o
o

At planlægge og strukturere en dagligdag
Deltage i store sociale sammenhænge og vedligeholde sunde relationer
Opretholde et livsdueligt liv
At ende i ensomhed og isolation

INDSATSER OG TAKSTER
•
•

Værket er et bofællesskab for voksne med en udviklingshæmning, der har behov for støtte, struktur og vejledning i egen bolig.
Beboerne indskrives på en fast takst på 21.500 kr. Denne taksering er gældende for samtlige pladser.

FÆLLESSKABET, KULTUR OG PÆDAGOGIK:
•

Beboerne på Værket vil profilere i et mindre fællesskab med ligesindede. Derfor vil der med støtte og vejledning fra det pædagogiske personale etableres en kultur, hvor det forventes, at der er fællesspisning, fælles rejser i ind- og udland samt fælles gøremål ifm. vedligeholdelse af
fællesområder.

•

På Værket bor der 2 støttebeboere. Støttebeboeren er et socialt engageret menneske, som typisk er studerende på en videregående uddannelse eller i job. Støttebeboeren bor på Værket og deltager i ’livet’ på stedet, men passer samtidig sit studie og/eller arbejde, sit fritids- og
sociale liv – præcis som de øvrige beboere på Værket.

•

Der er på Værket ansat pædagogisk fagpersonale, der støtter og vejleder beboeren ud fra individuelle forudsætninger. Således vil der altid
etableres socialpædagogisk støtte ud fra beboerens specifikke behov. Det er en forudsætning for indflytning på Værket, at beboerne befinder
sig i en voksen livsfase og derfor har kendskab og færdigheder inden for samtlige botræningsopgaver, men det må forventes, at vedkommende til stadighed har behov for støtte til at etablere, strukturere og følge op på processerne heri.
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Beboerne på Værket støttes desuden i opretholdelse af job på det ordinære arbejdsmarked, men det må antages, at beboerne har været i
forbindelse med job/beskæftigelse forinden indflytning, således de er etableret i et arbejdsliv og er bevidste om, hvad et sådan indebærer.
Er der brug for yderligere oplysninger, om de nye pladser som JOBKOLLEGIET udbyder, kontakt da Forstander Sanne Thybo Sæmundsson på
24 65 10 71.
JOBKOLLEGIET ser frem til et godt samarbejde omkring VÆRKET Søndervangen 91 Viby.
JOBKOLLEGIET har pt. 2 ledige pladser, i vores ungetilbud i Brabrand.
JOBKOLLEGIET/VÆRKET har 8 ledige pladser, d. 01-04-2021 

Med venlig hilsen
JOBKOLLEGIET
Forstander Sanne Thybo Sæmundsson
Mail: sanne@jobkollegiet.dk Mobil: 24 65 10 71.
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