Næstved Kommune
Jura
www.naestved.dk

Udsatterådet 14. november 2018
Mødedato
Tid
Sted
Sagsnr.

14. november 2018
13.00 – 15.00
Marskvej 22, mødelokale ved administrationen
27.15.00-P35-1-18

___________________________________________________________________

Mødedeltagere
Thomas Dueholm Petersen
Anne-Mette Kistrup Andersen
Ida Ulriksen (for Lily Brit Lund)
Lene Jensen
Gurli Pilegaard Schunk
Kirsten Devantier
Bo Gammelgaard
Fraværende
Jørgen Villadsen (afbud)
Marianne Olsen (afbud)
Jørn Klausen

Gæster
Louise Hemmingsen vedr. pkt. 1
Ida og Helene vedr. pkt. 2
Referent
Keth Taarnby
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1. Dagens tema: Oplæg om forløbsprogram og koordinerende indsatsplan
v/Louise Hemmingsen
Gennemgang af baggrunden for udvikling af forløbsprogram, og den koordinerende
indsatsplan, samt gennemgang af, hvordan indsatsplanerne bruges i praksis.
Projektet er færdig-implementeret, og kan nu anvendes i arbejdet med borgerne.

2. ”Job og krop”, orientering om projekt v/Ida og Helene
Gennemgang af projektet, der er gennemført på forskellige virksomheder i samarbejde
med 3F og Dansk Metal. Projektet henvender sig primært til personer i aldersgruppen
mellem 40 - 60 år.
Personale i Center for Socialt Udsatte har gennemført sundhedssamtaler, og nu
arbejdes der på at lave et tilbud til borgerne i centeret.

3. Mødeplan 2019
Ifølge forretningsordenen skal Udsatterådet tilstræbe at holde 4 møder om året.
Forslag til mødedatoer for 2019:
28. februar, 18. juni, 29. august, 21. november.
Godkendt. Møderne holdes fortsat kl. 13-15.

4. Nyt fra centeret v/ Anne-Mette


Centeret er optaget af organisationsændring pr. 1. november 2018



Førstehjælpskurser gennemført



Planlægger udvidelse af altan



Planlægning af aktiviteter i forbindelse med jul og nytår



Fodterapeut-dag var godt besøgt



Ombold-DM Næstveds hold blev nr. 2 i den ene pulje og nr. 3 i den anden pulje.
En af de lokale spillere er udtaget til international turnering

5. Orientering fra netværksmøde den 1. november 2018 v/Thomas
Thomas har været til netværksmøde i Høje Taastrup. Det var en god dag. Det kunne
være rart med flere deltagere fra Næstved. God udveksling af erfaringer med andre
deltagere.
Hele dagens arbejde er sammenskrevet. Thomas sender det, så det kan sendes ud til
Udsatterådets medlemmer.

Side 2 af 3

6. Indledende drøftelse af Udsatterådets målsætning v/Thomas
Eksempelvis hvad vil vi gerne arbejde med/drøfte i Udsatterådet fremover
(Udsatterådets forretningsorden vedlægges dagsordenen).
Hjemmeside skal opdateres, så det er muligt at finde oplysninger om rådet, samt
referater.
SAND kontaktes igen, for indmelding af repræsentant.
Kan der være andre relevante organisationer?
God ide hvis medlemmerne af Udsatterådet kommer med forslag til emner der berører
de brugere de repræsenterer

7. Emner til næste møde
Hvad rører der sig i de forskellige områder?
Varmestue og misbrugsbehandling; det er uhensigtsmæssigt at det er placeret i samme
hus.

8. Eventuelt
Intet
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