November 2018

Nyt fra Socialtilsyn Nord til sociale tilbud
Husk at uploade budgettet for 2019
Fristen for indberetning af næste års budgetter, for de offentlige tilbud, var den 15.
november 2018. Socialtilsyn Nord har modtaget mange budgetter, men vi mangler stadig
enkelte. De af jer der ikke har uploadet budgettet, vil vi gerne opfordre til gøre det snarest
muligt.

Fokus på selvstændighed og relationer i 2019
Socialtilsyn Nord vil i 2019 have et særligt fokus på selvstændighed og relationer, og vi ser
frem til at være i dialog med jer, om hvordan I arbejder med det.
Af kvalitetsmodellen, som er afsættet for vores tilsyn, fremgår følgende om
selvstændighed og relationer:
Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som
muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne
ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at
tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt,
at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår
færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og
fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn
og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv.
Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at det
afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og
civilsamfund.
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet
understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er
det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til
eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene og/eller de unge
har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, kan du til enhver tid afmelde disse. Afmeld nyhedsbrev. Omvendt
kan personer, der ikke automatisk modtager vores nyhedsbreve, tilmelde sig disse på vores hjemmeside Tilmeld
nyhedsbrev.

