Netværksdag for registrerede Eden Alternative hjem
Brogården den 21. marts 2019

17. december 2018

Kære registrerede Eden Alternative hjem, samt hjem på vej
til registrering.
Familiesamarbejdet i centrum
I løbet af årsmøderne i 2018 har vi erfaret, at der kan være store forskelle på,
hvorledes samarbejdet med familiemedlemmer opleves. Vi hører om steder,
hvor samarbejdet fungerer rigtig godt og familiernes bidrag er store, og vi
hører om steder, hvor det er meget vanskeligt at få samarbejdet til at fungere.
Vi vil derfor til netværksmødet 2019, sætte fokus på erfaringer og vilkår for
familiesamarbejde.
Om formiddagen vil først Lene Stubgaard fra Flemløse Plejehjem fortæller om
deres gode erfaringer med familiesamarbejde, derefter vil Birgit Jørgensen fra
Kildevang i Århus fortælle om en bestemt type familiemedlemmer, de nu
oplever at møde. Som sidste oplæg vil Kirsten Gosvig fra Ålholmhjemmet i
Hillerød fortælle om 2 fokusgruppeinterviews for pårørende, som de afholdt i
2016 forud for at skulle forny deres 5-års-strategi.
Vi afrunder formiddagen med at debattere og belyse yderligere. Sammen får vi
indkredset diskussionsemner til eftermiddagens eksterne oplægsholder, jurist
Anita Klindt, som vil fortælle om de lovmæssige rammer for samarbejdet med
familiemedlemmer, samt om de forskellige forpligtelser for dette.
Det vil være muligt at sende os andre emner, som I ønsker belyst af Anita
Klindt, frem til midten af januar 2019. Herefter tematiserer vi dem, så de kan
belyses indenfor vores samlede tidsramme om eftermiddagen.
Forberedelse til dagens program:
Send ønsker til andre emner Anita Klindt skal belyse, så vi har dem senest d.
6. februar. Se foreløbigt program næste side.
Pris og tilmelding:
Deltagergebyr: 695 kr. + moms pr. pers.
De traditionelle fripladser er denne gang transformeret til inddragelsen af Anita
Klindt.
Tilmeldingsfrist d. 6. februar 2019, men gerne så hurtigt som muligt med
en samtidig e-mail til os om ekstra emner til juridisk belysning.
(kontakt@edendenmark.dk)
Tilmelding via hjemmesiden: https://www.edendenmark.dk/netvaerksdage
OBS:
Dagen gennemføres ved min. 30 tilmeldte deltagere pr. 6 -2- 2019.

Medbring til dagen eksempler på både gode og problematiske
erfaringer med familiesamarbejde
Program for torsdag den 21. marts:
09.30 - 10.00: Morgenkaffe i hallen
10.00 - 11.30: Oplæg fra Flemløse om deres
gode erfaringer med familiesamarbejde.
Oplæg fra Kildevang om en ny type familiemedlemmer de
oplever er på vej.
Oplæg fra Ålholmhjemmet om erfaringerne fra 2 fokusgruppeinterviews for pårørende, som blev afholdt i 2016 forud for ny
strategi.
Efterfølgende erfaringsudveksling om familiesamarbejde.
11.30 – 12.00: Afsluttende indsamling af diskussionsemner til eftermiddagen.
12.00 - 13.00: Frokost inkl. én genstand
13.00 - 14.30: Oplæg ved jurist Anita Klindt om de gensidige forpligtelser
omkring bidrag i hverdagen, når et familiemedlem bor i en
visiteret bolig.
Herefter oplæg om de ønskede emner.
14.30 – 15.00: Kaffepause og netværkeri.
15.00 – 16.00: Fælles drøftelser med Anita Klindt om dagens oplæg og
sammenhænge med jeres erfaringer på nuværende tidspunkt.
Afrunding af dagen, med opsamling af idéer.
Om Brogården: http://www.brogaarden.dk/.
Frisk luft: Brogården ligger i naturskønne omgivelser med rige muligheder for
gåture i nabolaget, så husk varmt udetøj afhængigt af vejr og årstid.
Forplejningen: Dagen inkluderer al mad, kaffe/the og isvand ad libitum, samt
en genstand til frokosten.
Har du brug for diæt til morgenmad og frokost, så giv direkte besked til
Brogården på telefon: 6440 1700. Husk at oplyse, hvilken dag du deltager i.
De venligste hilsner og på varmt gensyn
Karin Dahl og Aase Porsmose
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