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Kære Finn Rudaizky
Tak for din henvendelse af 22. august 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
”På
På side to i notatet er anført om Kilden, at: ”København har 10
årspladser i projektet. Disse borgere vil skulle henvises til andre
tilbud.”
Det ønskes oplyst, hvilke andre tilbud (navn), der vil kunne henvises
til, hvor mange pladser, der er på de pågældende tilbud, samt
oplysninger om hvorvidt, der vil kunne tilbydes samme beskæftigelse
be
som hos Kilden.”
Socialforvaltningens svar
Efter en konkret og individuel vurdering kan Socialforvaltningen
henvise borgere med erhvervet hjerneskade til relevante tilbud.
Socialforvaltningen har mulighed for at købe pladser hos HovedHuset.
HovedHuset er et projekt under Hjerneskadeforeningen og er et
specialiseret tilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade i den
erhvervsaktive alder.
I HovedHuset indgår brugerne i samarbejde med medarbejdere om
husets daglige drift. Arbejdsopgaverne kan
k
for eksempel være
administrative kontoropgaver, regnskab, pasning af telefon og
reception, referatskrivning, kopieringsopgaver eller det kan være
serviceopgaver som indkøb, rundvisninger ved besøg, opdækning til
møder, viceværtsopgaver, rengøring o.l. HovedHuset er, ligesom
Kilden, et aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 og
har 15 pladser. Socialforvaltningen har ikke
i
et bestemt antal pladser
på HovedHuset, men køber pladser efter behov.
Der er endvidere mulighed for at tilbyde beskyttet beskæftigelse efter
servicelovens § 103. Her vil tilbuddene dog ikke være specialiseret til
borgere med erhvervet hjerneskade.
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Socialforvaltningen har mulighed for at købe pladser på Hans
Knudsens Instituttet, som tilbyder beskyttet beskæftigelse for borgere
med en psykiatrisk diagnose, synshandicap, socialt- eller fysisk
handicap eller udviklingshæmning Værkstederne fungerer dels som
tillæringssted og dels som udslusningssted til beskæftigelse på
ordinære eller særlige vilkår. Målet er at ruste borgeren til at kunne
komme tættere på eller ud på arbejdsmarkedet – enten i ordinært job,
fleksjob eller ekstern praktik. Socialforvaltningen har på nuværende
tidspunkt 70 pladser på Hans Knudsens Instituttet.
Socialforvaltningen kan også henvise til beskyttet beskæftigelse på
Væveriet på Svanevej, som er et tilbud for borgere med nedsat fysisk
og psykisk funktionsevne. Borgerne kan arbejde med gartneropgaver,
håndværksopgaver, pakkeri og tekstilproduktion. Endvidere tilbydes
nogle af brugerne lettere opgaver på det ordinære arbejdsmarked få
timer om ugen. Socialforvaltningen har 91 pladser på Væveriet.
Kilden betegnes som et arbejdsintegrerende tilbud, hvor brugerne kan
beskæftige sig med biavl, kontor og IT, køkken, indkøb, praktisk
arbejde m.v. Det vurderes, at ingen af ovennævnte tilbud tilbyder de
samme beskæftigelsesmæssige aktiviteter som på Kilden.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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