Møltrup Optagelseshjem søger viceforstander – Bilag 2

Forandringsteori for Møltrup Optagelseshjem 2018 (en del af Resultatkontrakten med Socialministeriet) udtrykker, at i Møltrups ramme og med mandens aktive deltagelse
øges menneskers myndiggørelse og indflydelse på eget liv.
Sund kost

Beboere får sunde
måltider

Beboer får et bedre
fysisk helbred

Køkken
Motivere til
alkoholrådgivning
Sygepleje

Værksted/
mester

Beboere og
værkstedsmedarbejdere arbejder i
værkstederne

Dialog om mål for
beboerens ophold

Igangsætte og
motivere til
fritidsaktiviteter
Støttende
personale og
ledelse

Beboerråd

Giver hjælp og
rådgivning i forhold
til praktiske og
økonomiske
forhold

Dokumentation af
ydelser og
målgruppe

Beboere deltager
i
alkoholrådgivning

Beboere arbejder i
værkstederne

Opholdsplaner

Beboere deltager i
fritidsaktiviteter
(herunder idrætsog motionstilbud)

Hjælp til betaling
af regninger,
budgetlægning mv
Ydelse og målgruppe
for ydelse er beskrevet
på tilbudsportalen

Beboerrådsmøder
Dialog mellem
ledelse og beboere

Beboeraktiviteter

Beboere får et bedre
psykisk helbred
Beboere bliver mindre
afhængige af deres
misbrug
Beboere er mere
uddannelses- og
arbejdsmarkedsparate

Forbedret
livskvalitet

Beboere flytter i
egen bolig,
udslusningsbolig
eller anden
boform end §
110

Beboere opbygger
netværk uden for
Møltrup

Beboere kan håndtere
deres økonomi

Beboere får de
rette tilbud

Beboere får indflydelse
på deres hverdag på
Møltrup

Beboere bliver
myndiggjort

Fra Møltrup Optagelseshjems
formål:
Møltrup er et hjem, hvor
mænd (som for kortere eller
længere tid har brug for
støtte i deres liv) kan finde
hjælp til at tage livet op på
ny.I overensstemmelse med
stifteren Johannes Muncks
tanker bygger Møltrup på et
kristent grundlag, og
betragter sig selv som en del
af det frivillige folkekirkelige
diakonale arbejde. Mændene
betragtes ikke som klienter,
men som mennesker, der
kommer til Møltrup for at
være med til at drive gården.
Enhver, som har brug for den
hjælp, som Møltrup kan yde,
bydes velkommen så længe
der er plads.
Endvidere fokuseres på
Servicelovens formål specielt
punkt 1 stk. 2 og 3:
Møltrup vil fremme den
enkeltes mulighed for at klare
sig selv, lette den daglige
tilværelse og forbedre
livskvaliteten. Arbejdet
bygger på den enkeltes ansvar
for sig selv og sin familie.
Hjælpen tilrettelægges ud fra
den enkelte beboers behov og
forudsætninger og i
samarbejde med den enkelte.

