Samsø Bo- og
Aktivitetscenter

De fysiske rammer
Samsø Bo- og Aktivitetscenter er et døgndækket tilbud for
psykisk udviklingshæmmede voskne borgere samt borgere
med erhvervet hjerneskade.

Bofællesskab i Tranebjerg

Omgivelser

Vi driver bofællesskabet efter Servicelovens paragraf 85 og 108.
Udover bofællesskabet huser vi et
aktivitetscenter, der er godkendt
af Socialtilsyn Midt efter servicelovens paragraf 104.

Der er færger til Samsø fra både
Hou i Jylland og Kalundborg på
Sjælland.

Samsø Bo- og Aktivitetscenter består af et bofællesskab med plads
til ni borgere.

Bofællesskabet ligger i Tranebjerg
midt på Samsø tæt på butikker,
caféer, pengeinstitut, sportsfaciliteter, ridecenter, fitness,
biograf, bibliotek, busstoppested
og lægehus.

Der er gode muligheder for gå- og
cykelture - både i nærområdet og
på hele øen. Bofællesskabet ligger
i et roligt område med stisystemer
til by og Idræts- og Kulturcenter.

Mange faciliteter

Bofællesskabet er et etplansbyggeri fra 2009. Det indeholder ni
lejligheder samt et fællesrum og
et fælleskøkken. Derudover er der
store udenomsarealer med sansehave, bålpladser, havepavilloner
og stisystemer. Huset er nyistandsat i 2016 og fremstår lyst og
indbydende. Her er god plads og
indretningen er handicapvenlig.
Bofællesskabet ligger i tilknytning
til en hovedbygning, hvor der er
sundhedspersonale, omsorgstandpleje, træningsrum, dagcenter og
aktivitetscenter.

Lejlighederne

Den enkelte lejlighed består af
to værelser, tekøkken samt bad.
Derudover er der fælles opholdsog spiserum med tilhørende køkken. Alle lejligheder har udgang
til indendørs fællesarealer samt
egen terrasse og tilhørende fælles
udearealer.
Der er forberedt adgang til brug
af lift. Der er fælles vaskefaciliteter, men også mulighed for
installering af egen vaskemaskine
i lejligheden.

Det faglige arbejde
Vi arbejder efter metoderne i Neuropædagogik og Kognitiv,
Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik (KRAP).

Fokus på medbestemmelse

En del af lokalsamfundet

Det kræver naturligvis den nødvendige støtte fra personalet,
og her arbejder vi ud fra Samsø
Kommunes værdier: Ordentlighed,
Anerkendelse, Tillid og Tydelighed
og efter metoderne i Neuropædagogik og Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik (KRAP).

Det gør vi ved, at borgerne støttes i at færdes i bymiljøet og at
indgå i foreningslivet. Eksempelvis
ridning, dart, fitness, lystfiskeri og
fodbold er populære aktiviteter,
som borgerne deltager i. Lokale
arrangementer på Brundby Rockhotel samt traktortræk og Samsø
Festival besøges også flittigt.
Borgerne indgår naturligt i det

Vores målsætning er, at beboerne i så høj grad som muligt får
mulighed for at leve et liv på egne
betingelser og med så stor medbestemmelse som muligt.

Vi har også fokus på, hvordan vi
bedst muligt får inkluderet beboerne i det lille og trygge lokalsamfund i Tranebjerg og på Samsø.

omgivende samfund. De inviteres
ind i fællesskaberne med gode
relationer og bekendtskaber til
følge. De er ofte tilknyttet lokale
arbejdspladser i tilpassede job- og
praktikordninger.

Kontaktpædagoger

Alle beboerne har en til to kontaktpædagoger tilknyttet i hverdagen.
Kontaktpædagogerne hjælper og
støtter op om den enkelte beboers
individuelle behov. Kontaktpædagogen hjælper også med prakti-

ske dagligags gøremål. Det kan
for eksempel være lægebesøg,
frisør, indkøb med videre.

Ferie

Desuden tilbyder vi, at kontaktpædagogen - eller andet kendt
personale - ledsager beboeren på
en årlig ferie.
Ferien kan også laves om til individuelle heldagsudflugter, hvis
beboeren foretrækker det.

Hverdagen i bofællesskabet
Både måltider, aktiviteter og indretning er i vid udstrækning tilpasset
beboernes enkelte behov

Måltider

Vi spiser fælles morgenmad hver
morgen, og vi hjælper med madpakker.
Frokost anrettes, og vi serverer varm mad hver aften. Det er
Samsø Køkken, der leverer maden, som er tilpasset i portioner/
diæter efter borgerens individuelle
behov - herunder diabetes. Øens
økologiske lokalprodukter anvendes så vidt muligt.
Vi inddrager beboerne i indkøb,
anretning og tilberedning efter
formåen.

Indretning

Indretning i fællesarealer er
bygget op om små temaer, som
skal bidrage til forskellig sansestimulation og invitere til
aktiviteter fælles eller
individuelt ud fra den enkeltes
behov og ønsker

Aktivitetscenteret

Aktivitetscenteret er et paragraf
104 tilbud i tæt tilknytning til Bocenteret. Målsætningen er at sikre
borgerne en aktiv og spændende
hverdag og at styrke borgernes
selvstændighed og oplevelse af
at kunne mestre forskellige situationer. Struktur, forudsigelighed
og genkendelighed vægtes højt.
Der er åbent for de visiterede borgere fire dage om ugen.
Borgerne mødes med aktivitetsmedarbejderen til morgensamling
og gennemgang af dagens program, hvorefter der er en vifte af

aktiviteter tilpasset deltagernes
ressourcer og behov. Programmet
indeholder blandt andet motion,
kreative projekter, musik og sang.
Der arrangeres en ugentlig turdag med besøg på eksempelvis
Naturskolen, bibliotek, kunstgallerier eller virksomheder. Desuden
kan borgerne deltage i bankospil,
picnic, bowling og andet.
Aktivitetscenteret støtter også
borgerne i etablering af fritidsaktiviteter på egen hånd samt
diverse job- og praktikordninger i
samarbejde med Jobcenteret.

Interesseret?
Du kan læse mere om, hvordan du kan bestille en plads i Samsø Bo- og
Aktivitetscenter på Tilbudsportalen - www.tilbudsportalen.dk

Samsø Bo - og Aktivitetscenter
Kildemosen 5
8305 Samsø
Telefon: +45 51 37 71 78
www.samsoe.dk

