DET GODE LIV - I NYE RAMMER
Moderniseringsplan for Sociale Institutioner, Dag – og Botilbud i Gentofte Kommune

NYHEDSBREV nr. 1

Maj 2012

Kære Læser!
Dette er det første nyhedsbrev fra ”Det gode liv - i nye rammer”. Planen er, at vi udsender et nyhedsbrev ca. en gang i
kvartalet, eller når der er noget nyt at fortælle om projektet.
Siden Kick-Off arrangementet i festsalen på Bank Mikkelsens
Vej den 21. februar har vi fået en plads på kommunens hjemmeside:
www.gentofte.dk/Borger/Social-og-handicap/Handicap-ogpsykiatri/Kvalitet-og-service/Moderniseringsplan
og et sted på intranettet:
http://intra/Topmenu/Ejendomme/Det-gode-liv-i-nyerammer.aspx
Her kan du bl.a. læse mere om projektet, se flere billeder fra
arrangementet og gense de oplæg der blev vist.
Venlig hilsen Projektgruppen

Deltagere i det velbesøgte Kick-Off arrangement. Vi takker for de positive tilbagemeldinger og de mange gode input fra dagen.

Temagrupper
Til Kick-Off arrangementet bad vi om forslag til temaer, som vi kan arbejde videre med i projektet. Ud fra de forslag vi fik, er der formuleret 6 temaer, som hver vil danne udgangspunkt for 1-2 workshops.
De første møder afholdes i juni og august:
1.

Velfærdsteknologi og kommunikation, den 26.6 kl. 14-17

2.

Bygningernes betydning for fysisk tilgængelighed og menneskers adfærd, den 28.6 kl. 14-17

3.

Inklusion og fællesfaciliteter, uge 34

4.

Specialisering kontra fleksibilitet?, uge 35

5.

Arbejdsplads og hjemlighed, uge 36

6.

Bæredygtighed, tidspunkt ikke fastlagt

Se mere om temaerne, tid og sted og hvordan du kan tilmelde dig:
http://intra/Topmenu/Ejendomme/Det-gode-liv-i-nye-rammer.aspx
Ud over temagrupperne er der etableret en særlig, tværfaglig arbejdsgruppe, som skal bistå projektet med at
analysere, hvordan det bedst og smidigst kan gribes an, når borgerne i botilbudene skal til at bo i egne, almene
boliger med alt hvad dette indebærer i forhold til lovgrundlag og økonomi for den enkelte.

Tekniske undersøgelser af bygningerne
Det der også skal ske i år er, at de tekniske rådgivere skal i gang med at gennemgå de
bygninger, der i dag rummer botilbud, dagtilbud og døgntilbud, så vi kan få et samlet overblik over de nuværende fysiske rammer. Alle bliver kontaktet direkte om en aftale inden
teknikerne møder op for at komme ind i bygningerne. I første omgang kommer teknikerne
for at danne sig et overblik over de eksisterende bygninger. Planlægning af evt. ombygninger vil først ske i de senere faser af projektet, med inddragelse af brugerne. Mange steder
har Gentofte Ejendomme i forvejen udført bygningssyn, som vil indgå i det videre arbejde.

