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Basisinformation

Tilbuddets navn Kollegiet Vinkelvej

Hovedadresse Vinkelvej 7
3000 Helsingør

Kontaktoplysninger Tlf.: 27898632
E-mail: vinkelvej@chaplin.as
Hjemmeside: http://www.chaplin.as

Tilbudsleder Jan Ryberg Christensen

CVR-nr. 14527702

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper Midlertidigt botilbud, § 107

Pladser i alt 11

Målgrupper Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Anden udviklingsforstyrrelse
Autismespektrum
Hjerneskade, medfødt
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
Udviklingshæmning

Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter René Lykke Jensen
Bitten Mailund

Tilsynsbesøg

Afdeling Pladser i alt Afdelinger

Bjergegade 14 F 1 Midlertidigt botilbud, § 107

Kollegiet Vinkelvej 8 Midlertidigt botilbud, § 107

Rolfsvej 3 2 Midlertidigt botilbud, § 107
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Ved tilsynet 2021 har tema 4, 5 og 6 været behandlet. Borgerne er inddraget gennem kort observation. Borgerperspektivet har været
gennemgående ved interview af medarbejderne, og ledelsen og ligeledes ved gennemgang af fremsendte dokumenter for tilsynet. 

Kollegiet Vinkelvej er et midlertidigt botilbud oprettet efter servicelovens § 107. Tilbuddet har 11 pladser for borgere i aldersgruppen 18–35 årige,
hvoraf en plads er en aflastningsplads. Målgruppen er borgere som er sent udviklet eller udviklingshæmmede og har behov for botræning. 8 pladser
er på Kollegiet Vinkelvej og 3 pladser er etableret i udslusningsboliger, to på Rolfsvej og en i Bjerggade.

 

Socialtilsynet konkluderer, at borgerne trives i høj grad. Borgerne er generelt glade for deres bofæller, fællesskabet og for medarbejderne, samt for
den hjælp og indsats som medarbejderne udfører.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets nye daglige leder har fået en god start og medarbejderne er meget positive omkring ledelses udførelsen.
Tilbuddet fremstår med høj faglighed, som gennem årene er udviklet gennem mulighed for videreuddannelse for de ansatte.

Socialtilsynet konkluderer at dokumentation gennem de seneste år er udviklet, så den nu fremstår med et godt niveau og medarbejdere og ledelsen
er bevidste om hvor de yderligere kan forbedre dokumentationen. 

Socialtilsynet bemærker, at leder og medarbejdere er centreret omkring borgerne, og alle ansatte er sammen på en måde, så der er minimale
forstyrrelser i organisationen. Endvidere konkluderes, at tilbuddet arbejder med relevante faglige tilgange, som blandt andet styrker borgernes
selvstændighed og identitet. 

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe.
Tilbuddet arbejder med differentierede takster. De fysiske rammer på Vinkelvej er ikke helt tidssvarende grundet få badeværelser til de 8 borgere i
tilbuddet. Tilbuddet har arbejdet med udviklingspunkter fra tilsynet i 2020.
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Særligt fokus i tilsynet

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår
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