Familie- og Socialudvalget

Punkt 6.

Orientering om puljeansøgning - gruppebaseret bostøtte
2017-049531
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Familie- og Socialudvalgets orientering, at
sagsbeskrivelsen udgør ansøgning af pulje fra Socialstyrelsen omhandlende gruppebaseret bostøtte.
Beslutning:
Til orientering.
Såfremt forvaltningen udarbejder ansøgninger til satspuljerne, vil disse forud for fremsendelse blive behandlet
i udvalget.
Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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Familie- og Socialudvalget
Sagsbeskrivelse
Socialafdelingen har sammen med Ældre- og Handicapforvaltningen ansøgt om midler fra Socialstyrelsens
pulje til ”Udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser”. Målgruppen for FBs vedkommende er borgere
med sociale og/eller psykiske udfordringer. ÆHs målgrupper omfatter blandt andet borgere med erhvervet
hjerneskade og udviklingshæmmede.
Midlerne skal især anvendes til opkvalificering af medarbejdere, der skal facilitere gruppebaseret bostøtte.
Herudover er der søgt om midler til projektledelse og administration af projektet.
Der er i alt ansøgt om 3,3 mio. kr. hvoraf FBs andel udgør 0,45 mio. kr. for den samlede projektperiode.
Projektet varer i alt 3 år.
Jævnfor Familie- og Socialudvalgets principper ift. puljeansøgninger, skal udvalget derfor ikke godkende
ansøgningen, da den ikke opfylder principperne ift. ansøgningsbeløb, projektperiode og merudgifter efter
endt projektperiode.
Til orientering, har Socialafdelingen allerede igangsat indsats med gruppebaseret bostøtte, som blev
opstartet i sommeren 2017. Puljen falder derfor i god tråd med denne indsats, hvorfor det er oplagt at
ansøge om midler til opkvalificering af medarbejderne der faciliteter indsatsen.
På den lange bane ser Socialafdelingen gode perspektiver ift. at borgere opnår en eller flere af følgende
gevinster:
At opleve at være en del af et fællesskab (og får udvidet sit netværk)
At få nye relationer – nogle får lyst til at se hinanden uden for gruppen
At opleve ikke at stå alene med udfordringer (der er flere, der har samme udfordringer som en selv)
At blive bedre til at italesætte og kommunikere om egne udfordringer og mål
At opleve at kunne være noget for andre (bidrage positivt til andres livssituation)
Herudover ses også en muligt økonomisk gevinst på området, da et gruppebaseret forløb, giver en bedre
udnyttelse af medarbejderressourcer frem for individuelle forløb.
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