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Basisinformation

Tilbuddets navn Opholdsstedet Stedet

Hovedadresse Kampergade 3A
3000 Helsingør

Kontaktoplysninger Tlf.: 25156518
E-mail: info@oph-stedet.dk
Hjemmeside: http://www.oph-stedet.dk

Tilbudsleder Jan Ryberg Christensen

CVR-nr. 14527702

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Pladser i alt 8

Målgrupper Anden psykisk vanskelighed
Depression
Indadreagerende adfærd
Omsorgssvigt
Personlighedsforstyrrelse
Seksuelt overgreb
Selvskadende adfærd
Tilknytningsforstyrrelse

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Jan Malling
Pia Viuf

Tilsynsbesøg 07-06-2021 14:00, Uanmeldt, Opholdsstedet Stedet

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Opholdsstedet Stedet 6 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Udslusningslejligheder Stedet 2 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
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Socialtilsynet har gennemført driftsorienteret tilsyn på opholdsstedet Stedet og har i den forbindelse været på uanmeldt tilsyn d. 7. juni 2021 og
anmeldt tilsynsbesøg d. 14. juni 2021. I forbindelse med tilsynsbesøgene har Socialtilsynet behandlet temaerne Organisation og ledelse samt
Fysiske rammer. Derudover er økonomi blevet behandlet. Tilbuddet er et privat tilbud under koncernen Chaplin og henvender sig til unge i alderen
13-18 år med mulighed for efterværn. Målgruppen er unge med forskellige former for problematikker, der relaterer sig til omsorgsvigt og/eller
tilknytningsforstyrrelser og som vurderes at kunne profitere af et mindre tilbud med en hjemlig atmosfære. 

Det er fortsat Socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet opfylder kravene til kvalitetsmodellens 7 temaer jf. lov om social tilsyn og hermed deres
godkendelse. Det er socialtilsynets vurdering, at Stedet er organiseret på en hensigtsmæssig måde, der bidrager til at sikre kvalificerede indsatser til
gavn for målgruppen. Stedet er et mindre opholdssted med samlet 8 pladser, hvoraf de 6 pladser er i en villa i et villakvarter i Espergærde, hvilket
bidrager til at skabe en hjemlig atmosfære og reducere oplevelsen af det institutionelle. Derudover råder tilbuddet nu over 2 udslusningslejligheder i
Helsingør, hvormed der er skabt en øget kapacitet i forhold til at kunne tilbyde målrettede udslusningsforløb til målgruppen. 

Ved de to tilsynsbesøg kunne de unge på Stedet berette om en oplevelse af tryghed, inddragelse og fællesskab, der vurderes at være et godt
fundament for udvikling og trivsel. Tilbuddets daglige leder fremhæves af både medarbejder og unge som værende engageret, inddragende og
kompetent. I forhold til tilbuddets fysiske rammer, så har tilbuddet i forbindelse med Covid-19 brugt tid på en større renovering af husets 1. sal,
hvormed de har opnået mere rummelige værelser, til både gavn og glæde hos tilbuddets unge. Det er vurderingen, at Stedet samlet set råder over
egnede rammer til målgruppen, der muliggør langsigtede indsatser henimod en stigende grad af selvstændighed. De unge giver udtryk for glæde
ved løsningen, samt at de oplever tilbuddet i høj grad opleves som et hjem. Dette understøttes af Socialtilsynets observationer under
tilsynsbesøgene, hvor de unges færdedes hjemmevant i alle husets rum, og kunne orientere om inddragelse i tilbuddets indretning, både på egne
værelser og i fællesarealerne. 
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Fysiske Rammer , Organisation og Ledelse
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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