Information til kommuner om
”Aktivitets– og samværstilbud” § 104 (SEL)

SPECIALISERET DAGTILBUD
- for mennesker med følger af
en erhvervet hjerneskade



Arbejdsfællesskab



Udvikling af faglige og sociale kompetencer



Størst mulig inklusion i samfundet



Borgere og medarbejdere arbejder sammen



Individuelle kompensationsstrategier - udvikles i praksis



Learning by doing - giver indsigt i egne kompetencer og barrierer



Føle sig forstået - blandt ligestillede og medarbejdere



Sociale og kulturelle aktiviteter

Målgruppe
Borgere mellem 18 og 65 år med en erhvervet hjerneskade som følge af en
blodprop, en hjerneblødning, en sygdom i hjernen eller en ulykke.
Om HovedHuset
HovedHuset er et specialiseret tilbud til mennesker med følger af en erhvervet hjerneskade. HovedHusets metode bygger på Clubhouse-modellen
(også kaldet Fountainhouse-modellen), hvor grundtanken er, at arbejde og
det at være en del af et ligeværdigt arbejdsmiljø er udviklende og rehabiliterende. Derfor er HovedHuset organiseret som en arbejdsplads, hvor løsning
af arbejdsopgaver er omdrejningspunktet.
Metodens værdigrundlag respekterer den enkeltes ret til selvbestemmelse
og udvikler den enkeltes ansvar for eget liv.
Om dagtilbuddet
Dagtilbuddet er bygget op omkring deltagelse i arbejdsopgaver, hvor borgeren indgår i et socialt og arbejdsmæssigt fællesskab.


Arbejdsopgaver og sociale aktiviteter
Arbejdsopgaverne spænder fra praktiske serviceopgaver som køkkenog viceværtsopgaver til kontor- og administrative opgaver. Der er desuden mulighed for deltagelse i sociale aktiviteter som biografture, museumsbesøg og teaterture.



Udviklingssamtaler
Borgeren tilknyttes en kontaktperson med neurofaglig viden. Der afholdes løbende udviklingssamtaler, hvor borgeren får hjælp og støtte til at
opnå realistiske mål ud fra borgerens egne ønsker, behov og ressourcer.
Der arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor der er fokus på
faglig, social og personlig udvikling samt den enkeltes livssituation fx familiemæssige forhold, boligsituation, økonomi, helbred osv.

Formål
HovedHuset er et anderledes dagtilbud med fokus på den enkeltes udvikling
og ressourcer. Det overordnede formål er at øge borgerens mestringsevne,
støtte borgeren til optimal inklusion i samfundslivet og for nogle borgere kan
det langsigtede perspektiv være at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, enten gennem lønnet eller frivilligt arbejde.
I HovedHuset får borgeren mulighed for at:

få en struktureret hverdag med faste rutiner i et trygt miljø.

øge livskvaliteten og få en meningsfuld hverdag efter hjerneskaden.

vedligeholde og udvikle genoptrænede færdigheder.

arbejde med kompenserende strategier ift. funktionsnedsættelser.

udvikle sig fagligt og personligt.

opnå et forpligtende tilhørsforhold, hvor hver enkelt har noget at yde.

opnå beskæftigelse enten gennem lønnet eller frivilligt arbejde.

deltage i sociale aktiviteter som biografture og museumsbesøg.

opbygge et socialt netværk og stifte venskaber.

være sammen med ligestillede og opleve forståelse for sin situation
og skade.

styrke sit fysiske, psykiske og kognitive funktionsniveau.
Yderligere information
Ønsker du yderligere information om HovedHusets ”Aktivitets- og samværstilbud” (§ 104, SEL) og pris, kontakt leder Ulla Hasling på tlf.nr. 60 38 41 05,
mobilnr. 60 38 41 00 eller e-mail ulla@hovedhuset.dk. HovedHuset forefindes på Tilbudsportalen.

Kontakt
Ulla Hasling, leder.
Tlf.: 60 38 41 05
Mobil: 60 38 41 00
Mail: ulla@hovedhuset.dk

Adresse
HovedHuset
Wittenberggade 45, 4. sal.
2300 København S.
Tlf.nr.: 88 27 17 47
E-mail: info@hovedhuset.dk

HovedHusets åbningstider:
Mand.- tors., kl. 9:00 - 16:00
Fredag, kl. 9:00 - 15:00.

Fakta om HovedHuset


HovedHuset blev stiftet af Hjerneskadeforeningen i
2006 og er i dag en selvejende institution.



HovedHuset danner model for Socialministeriets SATSpulje ”Arbejdsrehabiliteringsklubber” (ARK). Via puljen
er der i dag etableret lignende huse i henholdsvis Ålborg, Hjørring, Odense, Slagelse og Lolland kommuner.



HovedHuset tilbyder også arbejdsrehabilitering for mennesker med erhvervet hjerneskade på eksempelvis sygedagpenge, ressourceydelse, kontanthjælp, ledighedsydelse eller revalidering.



100% tilfredshed blandt borgere, der har været i et forløb i HovedHuset.
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, Socialstyrelsen 2012 og 2013.

