Medicin samt fysiske og helbredsmæssige forhold
Da medicin er en stor del af mange af vores beboeres
liv, har vi i hvert hus valgt en medicinansvarlig, der
holder øje med om der er det medicin vi har brug for.
Alle fastansatte er ansvarlige for at medicinsedler er
opdaterede, at ny medicin er bestilt og at der ligger en
recept hos apoteket så vi blot kan bestille medicinen når
den mangler. Vi har to medicindamer der dosere den
medicin der ikke er doseret fra apoteket. Vi ordinerer
ikke medicin, det er vi ikke uddannet til.
Indlæggelser:
Hvis en beboer bliver indlagt, er det hospitalet der har
ansvaret for den enkelte. Vi vil så vidt det er muligt, i
forhold til arbejdets tilrettelæggelse og vores økonomi,
forsøge at få en medarbejder til at komme på hospitalet
og besøge den indlagte.
Kerneydelser
Personlig pleje og omsorg
Botilbuddet yder personlig hjælp og pleje i almindelig
daglige aktiviteter udfra den enkeltes ønsker og behov
samt støtte til at skabe og vedligeholde sociale kontakter
i og udenfor botilbuddet.
Personlig udvikling
Botilbuddet yder personlig hjælp til at den enkelte får
størst mulig indflydelse på egen tilværelse. Hjælpen
tager altid udgangspunkt i den enkeltes ønsker, behov
og forudsætninger. Hjælpen består i at motivere og
støtte den enkelte.
Udvikling af sociale færdigheder
Botilbuddet yder støtte til at afdække, fastholde og
udvikle den enkeltes kommunikationsform. Botilbuddet
motiverer og støtter den enkelte i at kommunikere ud fra
egne forudsætninger.
Boligen og andre faciliteter
Blomsterhusene stiller boliger til rådighed og har
ansvaret for drift og vedligeholdelse af bygningerne.
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Botilbuddet Blomsterhusene:

Neuropædagogik
Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk
indgangsvinkel, som en del af en specialpædagogisk
praksis relateret til situationsbestemt og individuel
behandling , træning og vejledning af beboerne. Der
bygges først og fremmest på teoretisk viden om
hjernen og praksiserfaringer. Det neuropædagogiske
udgangspunkt er således:
1) Neuropsykologi, dvs. sammenhængen mellem
neurologi og psykologi og især kognitiv psykologi.
2) Den aktuelle skades omfang, placering og
neuropsykologiske symptomer.

Blomsterhusene er et botilbud for 42 borgere i
alderen 18 til 70, der på grund af betydelig og
varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har
behov for omfattende og/eller massiv hjælp og
støtte til alle dagligdagens funktioner, og som har
behov for døgndækning.
Målgruppen er voksne udviklingshæmmede
mennesker
med
svære
multiple
funktionsnedsættelser, herunder personer med
lettere autisme. De fleste borgere er fysisk
handicappede og kørestolsbrugere, og benytter
derudover også andre hjælpemidler. eks. lift,
eleverbare senge, glidelagen, stå- og gangstativ,
badebåre, toiletstole, specialspiseredskaber og
kommunikationshjælpemidler.
Menneskesyn
- Alle har lige meget værdi som mennesker.
- Vi møder mennesket der hvor han/hun er
- Vi ser på hele mennesket
- Alle har ret til at være en del af et fællesskab
- Alle har ret til indflydelse og medbestemmelse
på eget liv.
Værdigrundlag
Værdigrundlaget i Blomsterhusene hviler på at vi
ser den enkelte beboer som en unik person, der
rummer et udviklingspotentiale. Vi mener, at alle
har udviklingsmuligheder. Brugerens mulighed
for at skabe livskvalitet sker gennem tryghed,
udvikling, indflydelse, ligeværd og relationer. Det
er medarbejdernes fornemste opgave at skabe
denne ramme.

Med neuropædagogik arbejdes der helheds og
procesorienteret. Alle aktiviteter er så vidt mulig
handlingsprægede og knytter sig til dagligdagen.
Vores menneskesyn er som skrevet helhedsorienteret; vi
betragter det kropslige, det følelsesmæssige, det kognitive og
sansningen som væsentlige og indbyrdes afhængige
udviklingsområder, når vi skal forstå den enkelte. Vi
kombinerer vores viden om de forskellige handicaps
betydning for menneskets udvikling med respekten for den
enkelte brugers levealder og erfaringer – samtidig med, at vi
tager udgangspunkt i brugerens funktionsalder inden for de
forskellige områder. Vi mener, at læring og udvikling finder
sted, dels i en proces, hvor den enkelte lærer sig af egne
erfaringer, dels i relationen og samspillet mellem mennesker.
Ideelt set udvikler medarbejdere og brugere deres
kompetencer i fællesskab.
Kommunikation
Vi har i hvert hus en medarbejdere der er uddannet i brugen
af it-kommunikationshjælpemidler. Vi har som mål at
afdække beboernes kommunikation og tilbyde den
kommunikationsform som passer til den enkelte. Vi arbejder
i Mediamixer, Snedkeren, med boardmarker, Herbor og
mange flere metoder. I hvert hus er der installeret en
kommunikationsarbejdsplads, hvor der er netadgang og hvor
kommunikationsmidler kan fremstilles.

Struktur
I hvert hus arbejdes der efter en fast struktur, der er
med til at give beboerne en tryg og overskuelig
hverdag. Vi reviderer løbende strukturen og forsøger
hele tiden at optimere den i forhold til hver enkelte
beboer. Hvert hus har faste og tilbagevendende
begivenheder som sommerfest, julefest, havedag og
efterlevelse af andre danske højtider. Ligeledes
fejres beboernes fødselsdage.
Sanseaktiviteter
Mange af
beboerne har brug for ekstra
opmærksomhed på sansning. Vi tilbyder blandt
andet stimulering med kugledyner, nedhæng,
vandseng og andet.
Traditioner:
Vi arbejder efter danske traditioner og mærkedage.
Vi er åbne overfor at beboere kan have særlige
behov. Dette skal ske i overensstemmelse med
arbejdstilrettelæggelser og resten af husets
interesser.

