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Tilsyn med samværs- og aktivitetstilbud, servicelovens § 104 

 

Et årligt anmeldt tilsyn, der vurderer de faglige indsatser og om stedet lever op til 
de generelle krav, med udgangspunkt i: 

 

 
• Sidste års tilsyn 

• Borgernes udsagn 

• Socialtilsynets observationer 
• Lokale politiske forventninger, kvalitetstandard etc. 

• Gældende love, herunder serviceloven og sundhedslov etc. 

 

Socialtilsyn Øst er blevet tilkøbt til dette tilsyn 

Bestillerkommune er fortsat ansvarlig for de myndighedsmæssige forpligtelser 
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Generel information 
 

Kontaktoplysninger 
 

Cafe Paraplyen 

Vetergade 4 

4690 Haslev 

 
Tlf. 46161000 

Leder 
 

Anette Hougaard 

Organisationsform 
 

Samværs- og aktivitetstilbud, servicelovens § 104, uvisiteret 

værested 

 

Privat 

 
Café Paraplyen er en del af KFUM’s Sociale Arbejde 

Målgruppe 
 

Café Paraplyen er et værested med cafédrift primært for 

socialt udsatte voksne, som ofte er karakteriseret ved psykisk 

sygdom, sociale problemer som hjemløshed, mangel på 

personligt netværk og arbejdsløshed. Mange i målgruppen 

har haft en belastet opvækst med mange svigt og har ofte 

svært ved at bruge andre eksisterende tilbud. 

Dato for tilsyn 
 

Den 15. november 2018 

Tilsynskonsulent 
 

Ann Sibbern 
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Opbygning af tilsynsrapporten i de enkelte temaer: 

Tilsynsrapporten er opbygget ud fra relevante temaer med hovedoverskrifter og er 

opdelt i underafsnit for at systematisere oplysningerne, der er fremkommet i 

forbindelse med tilsynsbesøg og sagsbehandling m.v. Vurderingen er udarbejdet på 

baggrund af oplysninger i underafsnittene samt oplysninger på Tilbudsportalen, 

tilbuddets hjemmeside, tidligere tilsyn m.m. Der henvises endvidere til datakilder sidst 

i rapporten. Temaerne i tilsynsrapporten er opbygget efter samme generiske 

kvalitetsmodel, som benyttes ved tilsyn hørende under Lov om Socialtilsyn, dog 

tilrettet i forhold til dette tilsyn. 

 

Læsevejledning 

Der skal gøres opmærksom på at ved benævnelse ”borgere”, er det brugere af 

tilbuddet. Benævnelse ”frivillige bruges både om brugere, der er frivillige og om 

frivillige, som ikke tidligere har haft tilknytning til tilbuddet. 

http://www.socialtilsynost.dk/


Socialtilsyn Øst, Anders Larsensvej 7, 4300 Holbæk 

www.Socialtilsynost.dk 

Side 7  af 24 

 

Den samlede vurdering 

Værestedet Cafe Paraplyen vurderes fortsat at være et velfungerende tilbud, hvor 

borgere har mulighed for at komme og møde andre, deltage i aktiviteter og/eller 

arrangementer uden at blive registreret, idet værestedet er et uvisiteret tilbud jf. 

servicelovens § 104. Det er socialtilsynets vurdering, at dette fungerer 

hensigtsmæssigt for målgruppen af værestedet, idet den enkelte ikke forpligter sig 

udover selv at have muligheden for at vælge til og fra i deltagelse og samvær. 

Borgerne har mulighed for at blive frivillig i værestedet og indgå i konkrete opgaver 

tilpasset den enkelte borger. Det er socialtilsynets vurdering, at denne inddragelse af 

borgerne er med til at give værdi, ansvar, udvikle kompetencer men også ved at 

indgå i et ejerskab og samhørighed omkring dagligdagen i værestedet. 

Der kommer ca. 25-50 borgere om dagen og værestedet har ca. 40 frivillige tilknyttet. 

Socialtilsynet vurderer, at værestedet indgår i en hensigtsmæssig organisering og 

med en ansvarlig ledelse, som har såvel relationelle som faglige kompetencer, og som 

formår at koordinere og holde fokus på mangeartede ledelsesmæssige opgaver 

samtidig med, at der holdes fast i at udøve en diakonal og social indsats. 

Socialtilsynet kan konstatere, at der i styregruppen er drøftet spændende visioner for 

værestedet, som er bredt funderet, og som på fin vis vil kunne understøtte en 

udvikling af tilbuddet men i et samarbejde med borgerne og de frivillige. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har et klart mål med indsatsen, og der 

ses at være sammenhæng mellem formålet med tilbuddet og KFUM’s Sociale 

Arbejdes værdigrundlag, hvilket understøttes af relevante faglige tilgange og 

metoder. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har viden om og en opmærksomhed 

rettet mod borgernes sundhed og trivsel. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, 

autonomi og integritet og herunder, at tilbuddet sikrer borgerne medinddragelse og 

medbestemmelse vedrørende beslutninger i værestedet. 

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer ude og inde udgør en central 

del af tilbuddets indsat, hvilket er med til at sikre, at borgerne trives og kommer igen. 
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Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer: 

Tema: Beskæftigelse og uddannelse 

Socialtilsynet anbefaler, at der udarbejdes skriftlige retningslinjer for, hvilke regler 

der er gældende for de frivillige. 

Tema: Selvstændighed og relationer 

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet tydeliggør mål for, hvordan flere 

borgere/frivillige indgår i og/eller står for at planlægge 

aktiviteter/arrangementer. 

Tema: Målgruppe, metode og resultater 

Socialtilsynet anbefaler, at ledelsen overvejer, hvorvidt det giver mening for den 

enkelte borger (frivillig medarbejder) at fastsætte udviklingsmål, hvilket også 

fremgår af oplysninger på Tilbudsportalen (sådan sætter vi mål for borgeren) 

Tema: Organisation og ledelse 

Socialtilsynet anerkender styregruppens arbejde med visioner for værestedet. Idet 

der fremgår mange visioner anbefaler socialtilsynet, at styregruppen prioriterer de 

enkelte visioner og anfører et tidsperspektiv. 

Tema: Kompetencer 

Socialtilsynet anerkender oplysninger vedr. kompetenceudvikling for ledelsen men vil 

anbefale, at ledelsen overvejer, hvorvidt der i højere grad kan prioriteres 

kompetenceudvikling af de frivillige og/eller, hvorvidt der kan være et større fokus 

på oplæg/foredrag for borgerne i tilbuddet med udgangspunkt i relevante temaer, 

som borgerne finder interessante. 

 
 

Opfølgning på sidste års tilsyn 

Tema: målgruppe, metode og resultater 

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet fortsat arbejder på at udvide eller ændre 

åbningstiderne således, at de borgere, som formentlig fortsat er i målgruppen og 

samtidig skal opfylde de krav i henhold til arbejdsmarkedet tilgodeses. 

Socialtilsynet oplyses om, at tilbuddet nu også har åben om søndagen i tidsrummet 9- 
12, hvor der serveres gratis morgenmad i lighed med de øvrige dage i ugen. Om 

søndagen varetager de frivillige 2 og 2 selv opgaven uden medarbejdere. 

 

 

 
Tema: Formålet med beskæftigelse/samværs- og 

aktivitetstilbud: At understøtte borgerens potentialer 

(uddannelse og beskæftigelse) 

Opsamlet vurdering af temaet: 

Det er socialtilsynets vurdering, at værestedet i høj grad støtter borgerne og de 

frivillige i at udnytte deres potentiale i forhold til at deltage i aktiviteter, indgå i sociale 

relationer men også bidrage til, at der skabes en arbejdsidentitet og ansvar ved at 
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kunne indgå i konkrete og individuelle opgaver som frivillig i værestedet. Det er 

socialtilsynets vurdering, at de frivillige opleves at have et indhold, som giver værdi 

og er betydningsfuldt. 

Der er ligeledes socialtilsynets vurdering, at værestedet på fin vis understøtter et 

læringsrum som brobygger mellem borger og samfund. Borgerne og de frivillige 

understøttes i kommunale tiltag og initiativer men tilbuddet iværksætter også 

tilbud/aktiviteter selv, som fremstår udadvendte og inkluderende. 

 
Oplysninger om individuelle arbejdsmål / aktivitetsmål, samarbejde med 

borgeren og opfølgning. 

 

Borgerne kommer i værestedet som et uvisiteret tilbud, hvor borgerne selv henvender 

sig. Flere af borgerne er startet med at komme i værestedet og bliver måske 

efterfølgende frivillige i værestedet og indgår i arbejdet med forskellige 

arbejdsopgaver. Alle borgerne, også udefra kommende/handlende kan komme i 

værestedet for at købe mad til f.eks. frokost, få en kop kaffe, m.v. Der produceres 

både kaffe og sælges varm mad til frokost. Der er en madaften en gang om ugen. Der 

er tillige arbejdsopgaver i forhold til at bringe maden ud til borgere, der har svært ved 

at komme i værestedet, til arrangementer ud af huset, sørge for morgenmad og stå 

for søndagsåbning. I produktionen er der en fastansat medarbejder, som er kok, og 

hvor de frivillige indgår i produktionen. 

Leder oplyser, at det i første omgang er vigtigt, at borgerne bliver trygge ved at 

komme i værestedet. Hvis borgerne ønsker at have små arbejdsopgaver, tilbydes den 

enkelte status som frivillig og bliver tildelt større eller mindre opgaver tilpasset den 

enkeltes kompetencer og resurser. 

Ledelsen vurderer, hvorvidt en borger kan blive frivillig i værestedet. Proceduren er, 

at man er ”føl” hos en anden frivillig. Herefter bliver opgaven tilrettet den enkelte 

borger. Der er udarbejdet konkrete arbejdsbeskrivelser. En frivillig kan godt siges 

op/ophøre med funktion som frivillig, hvis der opleves en uhensigtsmæssig adfærd 

også overfor de øvrige borgere. Der er klare regler for dette, som italesættes overfor 

de frivillige, men som ikke er nedskrevne. 

Både ledelse og borgere oplever ikke, at de frivillige har en anden status i værestedet 

og/eller har mere indflydelse. Ved tilsynet observeres en frivillig, som deltager i 

opgaverne omkring morgenmaden. Den frivillige fremstår meget pligtopfyldende og 

bidrager til at værestedet fungerer. Der er styr på opgaverne og ved morgenmaden 

giver borgeren udtryk for, at være glad og tilfreds med at komme i værestedet men 

også med opgaverne. 

Leder oplyser endvidere, at såfremt der er borgere, der har brug for støtte i 

forbindelse med arbejdsmarkedets krav/skoleforløb m.m., tilbydes den enkelte borger 

støtte, dialog, motivation for fastholdelse/gennemførelse af den iværksatte indsats. 

Ledelsen oplyser, at der ikke arbejdes med konkrete individuelle mål, og der 

dokumenteres ikke oplysninger vedrørende den enkelte borger, da tilbuddet er et 

uvisiteret værested. 
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I forhold til de frivillige arbejdes der dog eksplicit med mål og aftaler vedr. konkrete 

arbejdsopgaver, hvilket bliver tilrettelagt i samarbejde med den enkelte borger, og 

der følges løbende op med den enkelte ift., hvordan det fungerer med arbejdsopgaver 

og/eller eventuelle nye handleanvisninger, og om der er behov for at justere opgaver. 

Oplysninger om graden af tilstedeværelse og benyttelse af 

beskæftigelsestilbuddet / samværs- og aktivitetstilbuddet. 

 

Ledelsen beskriver, at værestedet bidrager med at gøre en forskel for borgerne ved at 

være et sted, hvor de kan rummes og føler sig inkluderet, hvor det ikke bare siges, 

men hvor det også sker. Man forsøger at motivere og skubbe borgerne i den retning, 

som arbejdsmarkedet også stiller krav om ved at forsøge at fastholde 

normalitetsbegreber med f.eks. krav, retorik og adfærd. Der forsøges at støtte og 

fastholde borgerne i de kommunale tiltag, som nogle af borgerne indgår i. Vigtigheden 

ligger i at være tro mod systemet men på borgernes præmisser og her turde spørge 

ind til, hvad der rører sig hos den enkelte borger. Ledelsen ser også værestedet som 

en brobygger mellem samfund og borgerne, hvor værestedet kan bidrage med at 

være et læringsrum både i forhold til at danne og indgå i relationer men også en 

højere grad af selvstændighed. Der er borgere, som også henvender sig og spørger 

om råd og vejledning. Dette bekræftes også af borgerne. 

Ledelsens samarbejde og kendskabet til hver enkelt borger gør, at de altid er 

opmærksomme på, at den enkelte borger imødekommes, og at de som medarbejdere 

har fokus på borgerne, der skal støttes i at komme igen. 

Der kommer ca. 25-50 borgere om dagen i tilbuddet, og værestedet har ca. 40 

frivillige tilknyttet. 

 

 
Tema: Selvstændighed og relationer 

Opsamlet vurdering af temaet: 

Det er socialtilsynets vurdering, at værestedet bidrager til, at borgerne har mulighed 

for at indgå i sociale relationer ved deltagelse i aktiviteter/arrangementer og/eller 

samvær i tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at dette også medvirker til at 

understøtte borgernes muligheder for også at udvikle sociale kompetencer men også 

forebygge ensomhed og isolation. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet støtter 

borgerne i at være og acceptere hinanden som selvstændige, ligeværdige 

medmennesker. 

Borgerne motiveres og opfordres til at deltage i aktiviteterne/varetagelse af 

arbejdsopgaver for derigennem at kunne imødekomme vigtigheden i at bidrage til 

fællesskabet men også opnå en større grad af selvstændighed. 

Det er socialtilsynets vurdering, at der på individplan arbejdes med borgernes 

selvstændighed og relationer, dog dokumenteres dette ikke, da der ikke er krav om 

dokumentation for dette. 
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Oplysninger om tilbuddets arbejde med at styrke borgerens kompetencer i 

forhold til sociale relationer og selvstændighed. 

Det fremgår af både opslag og på hjemmesiden, at der iværksættes mange 

relevante aktiviteter både i- og ud af huset. Der er arrangementer for både yngre 

og ældre borgere. Mange af aktiviteterne er gratis at deltage i, og en stor del af 

arrangementerne er sponsoreret. Borgerne oplyser fortsat, at de er tilfredse med 

mange af de aktiviteter, som tilbydes, og at der via værestedets brugerråd er 

mulighed for at komme med forslag til aktiviteter og ture. Borgerne og ledelsen 

nævner, at der bl.a. tilbydes gratis morgenmad, fællesspisning, tur i svømmehal, 

petanque, spilledag, banko, NADA, kreative aktiviteter, udflugter til Geocenteret på 

Møn, deltagelse i kulturnatten, Stafet for livet, kanotur, arrangementer i kirkehuset, 

KFUM’s Sociale Arbejdes jubilæum m.m. Leder oplyser, at der har været omkring 50 

arrangementer i løbet af 2018. 

Ledelsen oplyser, at fokus på aktiviteterne bl.a. skyldes, at borgerne ikke kommer 

andre steder på grund af økonomi, og nogle af borgerne kan ikke rummes andre 

steder. Aktiviteterne er både fordi, at borgerne ikke har mulighed for ellers at deltage 

i arrangementer, ture m.m. men også for at skabe relationer mellem borgerne. Der 

tænkes også i, at aktiviteterne skal ramme forskellige målgrupper. 

Ledelsen og borgerne giver udtryk for, at der opleves en ligeværdig relation, og at 

man drager omsorg og hjælper hinanden. Der støttes og vejledes i at indgå i samvær 

med hinanden. Borgerne oplyser fortsat, at der opleves en samhørighed, en oplevelse 

af at være nyttig, og at værestedet har medvirket til nye venskaber, at have noget at 

stå op til, bidraget til at være kommet igennem en sorg og psykisk har fået det bedre. 

Ved tilsynet er det socialtilsynets indtryk, at borgerne kender hinanden godt, men at 

der også var grupperinger blandt borgerne. 

Ledelsen oplyser, at der udover at få flere frivillige i værestedet og varetage konkrete 

arbejdsopgaver også arbejdes på, at få flere af de frivillige og/eller borgere til at stå 

for arrangementer. 

Oplysninger om hvorvidt tilbuddet har fokus på at benytte det omgivende 

samfund i forlængelse af tilbuddet. 

Ledelsen nævner, at der bl.a. samarbejdes med Handelsstandsforeningen omkring 

forskellige årlige arrangementer i byen, hvor borgerne og de frivillige deltager. 

Handelsstandsforeningen donerer også julepakker til julearrangementet i værestedet. 

Den lokale bager donerer morgenbrød hver morgen. Værestedet er kendt af byen, 

også nogle af borgerne, hvorpå der opleves et medmenneskeligt samarbejde omkring 

borgerne. Kirken og KFUM’s Sociale Arbejde har i sin tid initieret samarbejdsaftalen 

med kommunen, og selvom der ikke er et formaliseret samarbejde med f.eks. 

hjemmeplejen, netværksmedarbejdere m.fl., så forsøger man at støtte op omkring 

hinandens arbejde. Der kommer jævnligt også netværksmedarbejdere og introducerer 

borgere for værestedet. Et husorkester (frivilligt initiativ) har været på besøg og spille 

musik. Biskoppen kommer flere gange årligt, hvor der kan være tale om forskellige 

emner som liv efter døden m.m. Ved salg af frokost og aftensmad (hver onsdag) 

kommer der 

http://www.socialtilsynost.dk/


Socialtilsyn Øst, Anders Larsensvej 7, 4300 Holbæk 

www.Socialtilsynost.dk 

Side 12  af 24 

 

borgere og køber mad, nogle bliver og spiser. Ved tilsynet var der ved frokosttid en 

gruppe ældre, som spise frokost i værestedet. 

 

 
Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Opsamlet vurdering af temaet: 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har et klart formål med indsatsen, og der ses 
at være sammenhæng mellem formålet med værestedet, Faxe Kommunes 
servicedeklaration for området samt KFUM’s Sociale Arbejdes værdigrundlag. 

Det er socialtilsynets vurdering, at oplysninger på Tilbudsportalen er velbeskrevet og 

også svarer til det, som borgerne beskriver og oplever, og som socialtilsynet oplever 

ved tilsynet. 

Det er socialtilsynets vurdering, at der arbejdes med relevante faglige tilgange og 

metoder, hvilket er med til at understøtte indsatsen. 

Idet værestedet er et anonymt og uvisiteret tilbud, arbejdes der ikke med skriftlige 

pædagogiske handleplaner samt konkrete mål for borgerne, og der kan således ikke 

effektmåles på den konkrete og individuelle indsats. Der foreligger således ikke 

resultatdokumentation, der kan sandsynliggøre, at tilbuddets indsats opnår en 

forventet og positiv effekt. Det er dog socialtilsynets vurdering, at indsatsen i 

værestedet skaber værdi for borgerne og positive resultater. Det er endvidere 

socialtilsynets vurdering, at idet der arbejdes målrettet med at flytte borgerne og 

skabe succeshistorier kan det overvejes, hvorvidt tilbuddet i højere grad i samarbejde 

med den enkelte borger opstiller enkelte mål for det frivillige arbejde, men det kan 

også være ift. at synliggøre resultater på et mere systematisk og generelt niveau. 

Oplysninger om tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er 

relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper. 

Værestedet er et alkohol- og stoffrit værested for socialt udsatte voksne men 

tilbuddet er et anonymt og uvisiteret tilbud, og alle kan derfor deltage i aktiviteter, 

købe frokost, være frivillig m.m. De fleste af de borgere som benytter værestedet har 

oplevet/oplever ensomhed, social usikkerhed, udstødelse fra arbejdsmarkedet, 

misbrug, fattigdom eller anden social ikke-accepteret adfærd. Målgruppen i 

værestedet kan både være borgere som kommer og anvender værestedet men også 

de frivillige. De frivillige indgår i forskellige opgaver i værestedet. 

De interviewede borgere fortæller, at der kan være stor aldersspredning ca. 35-80 år, 

men at det ikke har en betydning for samværet. De oplever at være lige, man hjælper 

hinanden, medarbejderne tager sig tid, og de har oplevet, hvordan værestedet 

psykisk og socialt har været med til at gøre en forskel i deres situation/liv. Borgerne 

fortæller endvidere, at de havde fordomme omkring værestedet, inden de selv 

begyndte at komme der, men nu kommer de ofte, og har gjort det igennem længere 

tid. 
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Borgerne oplyser, at hvis man kommer i arbejde eller praktikforløb, kan det være 

vanskeligt at opretholde kontakten til værestedet i samme omfang, men idet der nu 

er mulighed for at komme i værestedet bl.a. om søndagen, skaber det flere 

muligheder. 

Jf. oplysninger på Tilbudsportalen og interview med ledelsen bekræftes det, at der 

arbejdes med afsæt i relevante faglige tilgange herunder den anerkendende tilgang, 

De Små, Skridt, og af metoder kan nævnes den motiverende samtale (MI) og 

værdsættende samtale (Appreciative Inquiry). 

Med udgangspunkt i værestedets værdigrundlag, faglige målsætninger, faglige 

tilgange og metoder og interview med ledelsen, er det socialtilsynets vurdering, at der 

ses en sammenhæng også med værestedets praksis, og det der opleves af borgerne. 

Selvom værestedet er et uvisiteret værested, og der ikke opstilles individuelle mål for 

borgerne som dokumenteres, er det socialtilsynets oplevelse, at der både direkte og 

indirekte arbejdes med mål for nogle af borgerne, som kommer regelmæssigt men 

særligt for de frivillige, idet der arbejdes med at motivere, anvende resurser og skabe 

små succeser for de enkelte borgere herunder også at kunne indgå som frivillig 

medarbejder. 

Oplysninger om tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i 

konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og 

forbedring af indsatsen. 

 

Idet tilbuddet er et uvisiteret tilbud dokumenteres der ikke med mål og opfølgning. 

Der er ikke krav om dokumentation af den individuelle indsats. 

Socialtilsynet er oplyst om, at tilbuddet fortsat anvender ”One -Drive” som 

kommunikations- og dokumentationssystem i forhold til de få oplysninger, der er 

omfattet af Datatilsynets rammer for personhenførbare oplysninger. Leder oplyser, at 

”One-Drive” er godkendt af Datatilsynet. 

Oplysninger om tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af 

de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. 

Idet tilbuddet er et uvisiteret tilbud, bliver der ikke af visiterende kommune opstillet 

individuelle mål for den enkelte borger, og derfor dokumenterer værestedet ikke 

opfølgning af individuelle mål og resultater. 

 

 
Tema: Sundhed og trivsel 

Opsamlet vurdering af temaet: 

Det er socialtilsynets vurdering, at værestedet har viden og opmærksomhed rettet 

mod borgernes sundhed og trivsel. Der ses såvel sundhedsfremmende 

tiltag/aktiviteter, der samarbejdes med gadeplansmedarbejderne, som består af en 

socialrådgiver og en sygeplejerske, og borgerne kan ledsages til sundhedstilbud, hvis 

der vurderes at være et behov. 
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Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet opleves at respektere borgernes 

værdighed, autonomi og integritet, og herunder sikrer dem medinddragelse og 

medbestemmelse vedrørende beslutninger om f.eks. arrangementer, aktiviteter, 

arbejdsopgaver m.m. 

Socialtilsynet vurderer desuden, at man i værestedet forebygger vold og overgreb, og 

der handles på uhensigtsmæssig adfærd. 

Oplysninger om borgerne trives i tilbuddet. 

Borgerne giver udtryk for, at de føler sig velkomne i værestedet. Der opleves en god 

stemning, man respekterer hinanden, holder sammen og hjælper hinanden, og der er 

tid og mulighed for at få en snak med de øvrige borgere men også med ledelsen. 

Borgerne bliver spurgt, hvorvidt de kan pege på områder, der kan forbedres 

og/eller udvikles, men de er tilfredse. Der henvises også til øvrige temaer. 

 
Oplysninger om borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger 

vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med 

deres ønsker og behov. 

 
Der afholdes kontinuerligt brugermøder, hvor der sker inddragelse af borgerne. 

Socialtilsynet har modtaget referater fra disse, hvor det fremgår, at der er 

inddragelse. Der ses at være punkter som f.eks. udviklingstiltag i tilbuddet, 

aktiviteter, orientering, samarbejde med andre aktører m.m. Af brugerrådsreferat 

fremgår det også, at der f.eks. var en repræsentant fra Udsatterådet, som deltog ved 

mødet. 

Borger giver udtryk for, at de oplever medbestemmelse omkring aktiviteter m.m. Der 

holdes nu også søndagsåben, hvilket også har været et ønske fra borgerne. 

Ledelsen oplyser, at der er lydhørhed i forhold til, hvilke opgaver, som den enkelte 

frivillige borger indgår i. 

Oplysninger om borgerne med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante 

sundhedsydelser. 

 

Borgerne oplyser i lighed med sidste tilsyn, at de oplever, at det er muligt at få en 

ledsager med. 

Ledelsen oplyser hertil, at det vurderes, hvor der reelt er et behov. 

Oplysninger om tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og 

mentale sundhed modsvarer borgernes behov. 

 
Både ledelse og borgere oplyser, at der er en opmærksomhed rettet mod minimering 

af ensomhed og isolation. Borgere og ledelse oplyser samstemmende, at på trods af, 

at værestedet er et uvisiteret tilbud er såvel borgere som ledelse opmærksomme på, 

hvilke borgere der ikke har været i værestedet i en periode. Ledelsens samarbejde 

med bl.a. gadeplansmedarbejderne gør, at man herigennem forsøger at følge op på 

fraværende borgere og deres trivsel. 
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Borgerne har mulighed for at benytte badefaciliteter i værestedet. 

Der tilbydes rygestopkursus og NADA. Socialtilsynet talte kort med 3 borgere, som 

havde fået NADA-behandling. De oplevede virkning ved det, og havde det godt med 

behandlingen. 

Ledelsen oplyser, at det er et ryge- og alkoholfrit miljø. Der må ryges udenfor. 

Ledelsen forsøger at være opmærksomme på borgernes generelle helbredsmæssige 

forhold, og borgerne opfordres til at kontakte relevante sundhedsinstanser eventuelt 

med bistand fra ledelsen. Faxe Kommunes gadeplansteam bestående af en 

socialrådgiver og en sygeplejerske kommer regelmæssigt forbi, og borgerne har 

herigennem mulighed for en snak. Ledelsen oplever her et godt samarbejde, idet de 

kender borgerne og sparrer med hinanden. 

Oplysninger om tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at 

magtanvendelser så vidt muligt undgås. 

Socialtilsynet er ikke oplyst om, at der har været episoder, der har krævet 

indberetninger om magtanvendelser. Ledelsen oplyser, at de har kendskab til 

magtanvendelsesområdet, procedure for registrering, indberetning, og der er 

mulighed for krisehjælp. 

Oplysninger om tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at 

dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og 

forbedring af indsatsen. 

Idet værestedet er et uvisiteret værested jf. servicelovens § 104, er der ikke 

lovhjemmel til, at medarbejderne må foretage magtanvendelser. 

Oplysninger om tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke 

forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. 

På baggrund af oplysninger fra ledelse og borgere, er det ikke socialtilsynets indtryk, 

at der finder vold og overgreb sted i værestedet. Borgerne fortæller, at de ikke 

oplever konflikter med de øvrige borgere, men at der naturligvis er nogle personer, 

som man kan bedre med end andre, men man respekterer hinanden, og der er plads 

til alle. 

Der er for medarbejderne og de frivillige udarbejdet retningslinjer og en 

kriseberedskabsplan. På personalemøderne med de frivillige, er det et fast punkt, hvor 

det drøftes, hvis der er været svære situationer. Det er en fast aftale, at en 

medarbejder eller frivillig ikke må være alene i værestedet. Ledelsen er 

opmærksomme på eventuelle konflikter og forsøger herved at tage konflikten i 

opløbet ved at få en afsides snak med den pågældende borger. Der kan godt opleves 

nedladende bemærkninger mellem nogle af borgerne, hvilket herved også italesættes 

af ledelsen. Landsforeningen for væresteder har defineret nogle samværsregler, som 

hænger i værestedet. Ligeledes kan der være udfordringer med, at der drikkes alkohol 

på matriklen, hvilket også italesættes. Der har været nogle episoder omkring en bor- 

ger, som var udenfor målgruppen/udviklingshæmmet og havde udfordringer med at 

være i værestedet. Dette blev løst ved, at pågældende borger skulle have en ledsager 
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med til aktiviteter, da værestedet i den forstand ikke er et socialpædagogisk tilbud. 

 

 
Tema: Organisation og ledelse 

Opsamlet vurdering af temaet: 

Det er socialtilsynets vurdering, at værestedet indgår i en hensigtsmæssig 

organisering og har en kompetent og ansvarlig ledelse, der formår at koordinere og 

holde fokus på mangeartede ledelsesmæssige opgaver samtidig med, at der holdes 

fast i at udøve en diakonal og social indsats. Det er socialtilsynets vurdering, at 

ledelsen opleves at prioritere tid og være tilgængelig i samværet med borgerne og de 

frivillige. 

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at ledelsen indgår i et tæt samarbejde med 

styregruppen og kommunen og med udgangspunkt i KFUM’s Sociale Arbejdes 

værdigrundlag der herved sætter rammerne for tilbuddets daglige drift og strategiske 

udvikling. 

Socialtilsynet kan konstatere, at der er udarbejdet visioner for tilbuddet, der ses at 

være bredt funderet, og som i høj grad vurderes at kunne bidrage til at udvikle 

værestedet, og hvor der på nuværende allerede pågår et arbejde med 

udgangspunkt i nogle af de enkelte visioner. Det er socialtilsynets vurdering, at 

styregruppen har en aktiv og deltagende rolle i værestedets drift og indgår i 

fordeling af arbejdsopgaver. 

Oplysninger om ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede 

tilbuddet. 

 

Socialtilsynet har modtaget oplysninger om leders uddannelsesmæssige baggrund i 

forhold til at lede tilbuddet. Der ses her at være en ledelsesmæssig uddannelse og 

erfaring. På baggrund af interview med leder og stedfortræder er det socialtilsynets 

indtryk, at leder fremstår engageret og formår at have fokus på en forholdsvis stor 

palet af forskellige ledelsesmæssige opgaver samtidig med, at der opleves en bevidst 

prioritering ift. at være synlig, tilgængelig og deltagende i værestedet og i samværet 

med borgerne. Der ses både at være fokus på borgerne, de frivillige, samarbejde med 

styregruppen, KFUM’s Sociale Arbejde, kommune og øvrige samarbejdspartnere. 

Leder oplyser, at det kræver stor fleksibilitet fra leder. 

Samtidig er leder opmærksom på vigtigheden af donationer i forhold til både driften 

og støtten til borgerne. 

Det er ligeledes socialtilsynets indtryk, at ledelsen også har fokus på branding ved 

blandt andet at holde foredrag omhandlende målgruppens udfordringer og behov ud 

fra det kristne livssyn, hvor omsorg for medmennesker er i fokus særligt for de svage 

i samfundet. 

Der er udarbejdet en stillingsbeskrivelse for leder og stedfortræder, og 

hovedkontoret for KFUM’s Sociale Arbejde har lavet en personalepolitik, der bl.a. 

indeholder stillings- og funktionsbeskrivelser. 
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Socialtilsynet har ved tidligere tilsyn fået udleveret retningslinjer for blandt 

andet tavshedspligt. 

Oplysninger om tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse. 
 

Socialtilsynet er oplyst om, at der i 2018 er sket en udskiftning af styregruppens 

medlemmer. Der er fortsat 8 medlemmer, som har relevante faglige baggrund og som 

enkeltstående er udpeget af Haslev meningsråd, Faxe Kommune, KFUM’s Sociale 

Arbejde samt en repræsentant valgt blandt de frivillige. 

Leder oplyser, at der ikke er udarbejdet en egentlig strategisk udviklingsplan for 

tilbuddet, men styregruppen har siden starten af 2017 løbende arbejdet med en 

definering af visioner, der understøtter tilbuddets værdigrundlag, ligesom der holdes 

et stadig fokus på at implementere aktiviteter, der kan indfri visionerne. 

Jf. stikordsreferat fra visionsdrøftelse fremgår det, at der er gjort mange tanker med 

henblik på at fastholde og udvikle værestedet med bl.a. husets værdier og formål, 

åbningstider, aktiviteter, PR og samarbejde, de frivillige og en definition 

af/tydeliggørelse af styregruppens rolle. Leder supplerer hertil, at der bl.a. er ønske 

om, at arbejde mere med kulturen i værestedet, udvikle på at få de frivillige og 

borgerne til at stå for flere arrangementer, få tilknyttet flere frivillige og skabe de 

gode historier. 

Det fremgår også af referat fra et styregruppemøde, at der har været en drøftelse 

vedr. etablering af en forening for de frivillige for herved at kunne søge tilskud til 

aktiviteter. 

Det fremgår af referater fra styregruppens møder, at der også foregår en fordeling af 

arbejdsopgaver i styregruppen. 

Oplysninger om tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller 

anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. 

Socialtilsynet er oplyst om, at leder fortsat har kontakt med coach vedr. faglig 

sparring, og der er mulighed for sparring med kollegaer via KFUM’s Sociale Arbejde og 

styregruppen. Der afholdes personalemøder med de frivillige hver anden måned. 

Oplysninger om borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt 

til personale med relevante kompetencer. 

Socialtilsynet har modtaget cv, uddannelsesbeviser for daglig leder, stedfortræder 

samt kok. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har relevant uddannelse og 

erfaring ift. at varetage den daglige drift og opgaveløsning samt viden og kendskab til 

målgruppen. Socialtilsynet er oplyst om, at der er faste tidspunkter, hvor de frivillige 

selv varetager opgaven i værestedet med at åbne og lukke, og er der uden 

medarbejdere. Det er socialtilsynets indtryk, at dette fungerer og også er med til at 

inddrage borgerne i de daglige opgaver og tildele ansvar, som de kan håndtere. På 

baggrund af observationer fra tilsynet, er det socialtilsynets indtryk, at medarbejderne 

og de tilstedeværende borgere har et godt kendskab til hinanden, med en respektfuld 

relation, hvor der også opleves plads til humor, og med medarbejdere som indgår i 

samvær og deltagelse i aktiviteter med borgerne. 
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Oplysninger om personalegennemstrømningen på tilbuddet ikke er på højere 

niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 

 
Der er fremsendt oplysninger om, at personalegennemstrømningen i både 2017 og 2018 
er 0 %. 

 
Oplysninger om sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på 

højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 

Der er fremsendt oplysninger om, at sygefraværet er lavt. 

Socialtilsynet er ikke oplyst om, at der er udarbejdet en fraværspolitik eller lignende. 

Af referat fra styregruppemøde fremgår det, at værestedet har en aftale med Falck 

Healthcare, som dækker krisehjælp mv. 

Det fremgår ligeledes fra referater fra styregruppemøderne, at der drøftes og tales om 

arbejdsmiljø. 

 

 
 

Tema: Kompetencer 

Opsamlet vurdering af temaet: 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere (primært ledelsen) har de 

faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til 

tilbuddets målsætninger og målgrupper. 

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet henviser eller indhenter 

specialistkompetencer i forhold til borgernes behov, hvis kompetencerne ikke 

forefindes internt. 

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at medarbejderne møder borgerne med 

respekt i forhold til den enkelte borgers behov og forudsætninger. 

Socialtilsynet kan konstatere, at der er fokus på og prioriteres kompetenceudvikling 

for såvel medarbejdere som frivillige og deltager i relevante faglige foredrag og 

kurser, der er med til at sikre og understøtte viden om og opgaveløsningen i 

værestedet. 

Ledelsen besøger også andre væresteder/cafeer. 
 

Oplysninger om medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, 

opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. 

Socialtilsynet har modtaget oplysninger om medarbejderne herunder cv og 

ansættelsesbeviser. Heraf fremgår uddannelse og formelle kompetencer. Socialtilsynet 

er orienteret om, at de frivillige, som varetager den juridiske og økonomiske 

rådgivning, som tilbydes i værestedet ligeledes har relevante kompetencer. 

Socialtilsynet er ligeledes orienteret om, at de frivillige borgere, der arbejder i 

produktionskøkkenet har taget alment fødevarehygiejne kurser. 

På baggrund af observationer og interview med medarbejderne er det socialtilsynets 

vurdering, at medarbejderne har relevant uddannelse, viden og erfaring med 
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målgruppen og tilbuddets metoder. 

Socialtilsynet har med ledelsen drøftet værdigrundlaget og dermed den diakonale og 

sociale indsats. Af Tilbudsportalen fremgår det, at værestedets grundholdning er, at 

ethvert menneske er skabt i Guds billede og er elsket af ham. Det betyder, at der 

arbejdes ud fra et positivt menneskesyn og en tro på, at den enkelte har kræfter og 

resurser til at bibringe sig selv og fællesskabet noget værdifuldt. 

Leder har tidligere oplyst, at medarbejderne skal være medlem af folkekirken ved 

ansættelsen. 

Medarbejderne kan på fin vis redegøre for tilbuddets metoder, og hvordan disse 

anvendes i praksis. Leder nævner bl.a., at man forsøger at møde borgerne hvor de er 

og ud fra en fornemmelse af, hvor borgernes potentiale er og med det udgangspunkt, 

at man kan være med til at få borgerne til at tro mere på sig selv og skabe små 

succeshistorier. Ledelsen forsøger at få flere af borgerne til at indgå i det frivillige 

arbejde i værestedet med små opgaver, hvilket bl.a. kan bidrage med de små 

succeshistorier – netop ved de små skridt metode. 

Ligeledes opleves medarbejderne at have oparbejdet en viden og indsigt ift. de 

enkelte borgere, har en god fornemmelse af borgernes trivsel og indgår også i dialog 

med borgerne omkring f.eks. adfærd, trivsel, sundhedsfremmende tiltag m.m. men på 

en hensigtsmæssig måde. 

Det fremgår af fremsendt materiale at leder af tilbuddet i 2018 har deltaget i følgende 

kompetenceudvikling og uddannelse: Kurser i GDPR (databeskyttelsesforordningen og 

persondataforordningen), kursus omkring dobbeltdiagnoser”, uddannelse som 

rygestopinstruktør, deltagelse i lederforum og lederdage i KFUM’s Sociale Arbejdes 

regi med relevante oplæg og workshops. 

Stedfortræder har i 2018 deltaget i halvårsmøder for stedfortrædere samt lederdag i 

KFUMS’ Sociale Arbejdes regi med relevante faglige oplæg og workshops. 

Stedfortræder har fået uddannelse som NADA-instruktør. 

Ift. kompetenceudviklingsplan for 2019 fremgår det ligeledes, at der fra KFUM’s 

Sociale Arbejde også udbydes kurser og uddannelser, hvorfra leder og stedfortræder 

vil udvælge de emner, der har mest relevans ift. brugergruppens behov. Herudover vil 

leder og stedfortræder deltage i KFUM’s Sociale Arbejdes leder og stedfortrædermøder 

samt lederdage med fagligt indhold. 

Af referat fra styregruppemøde fremgår det, at nogle væresteder har børn som 

gæster, og derfor har de indført børneattester på de frivillige. Leder igangsætter 

arbejde med henblik på at indsamle børneattester fra alle de frivillige inklusiv 

styregruppen. 

Oplysninger om det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at 

medarbejderne har relevante kompetencer. 

På baggrund af observationer ved tilsynet, oplysninger fra medarbejderne og de 

tilstedeværende borgere, er det socialtilsynets vurdering, at medarbejderne og 

borgerne har en god relation. 
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Borgerne oplyser fortsat, at de bliver mødt uden fordomme og med venlighed uanset 

hvem man er, og det opleves ikke, at medarbejderne missionerer kristne budskaber. 

Borgerne oplever at blive støtte og hjulpet, hvis der er behov for det. 

 

 
 

Tema: Fysiske rammer 

Opsamlet vurdering af temaet: 

Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer og faciliteter understøtter 

formålet med indsatsen. Borgerne opleves at trives i de fysiske rammer, som har en 

central beliggenhed, hvilket gør adgangen til værestedet mere tilgængelig for 

borgerne men også i samspillet med det øvrige samfund. 

Oplysninger om borgerne trives i de fysiske rammer. 

 
De interviewede borgere giver udtryk for, at de er tilfredse med de fysiske rammer. 

Det er ligeledes socialtilsynets indtryk, at borgerne og også de frivillige har et vis 

ejerskab ift. at værestedet fungerer, at det fremstår hyggeligt, pænt og rent, og at 

alle kan føle sig velkomne. 

Oplysninger om de fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes 

særlige behov. 

 
Borgerne oplyser, at de fysiske rammer giver mulighed for socialt samvær samt 

mulighed for, at den enkelte borger kan trække sig til områder, hvor man kan være 

lidt på afstand både ude og inde. Det er socialtilsynets indtryk, at de fysiske rammer 

udnyttes fuldt ud, hvilket bl.a. blev observeret ved tilsynet, dog opleves værestedet at 

have lidt trange kår bl.a., når der afholdes arrangementer. Der er blevet etableret et 

møderum, hvor der tidligere har været opmagasinering, hvilket er et fint initiativ ift. 

at kunne afholde et møde og/eller få en fortrolig snak lidt afsides. 

Leder oplyser ved tilsynet, at der er kommet mere struktur i værestedet med 

arbejdsplaner, arbejdsopgaver, systematik, oprydning, udskiftning af møbler, gardiner 

og der er malet vægge. Der er sket mange forandringer, men det er kommet løbende 

af hensyn til borgerne, idet omstillingsparatheden kan være svær for borgerne. 

Der er handicapvenlige adgangsforhold til toiletfaciliteter og det store fællesrum. Der 

er rampe til kørestolsbrugere ved gadeindgang. 

 
 
 

Tema: Økonomi 

Opsamlet vurdering af temaet: 

Socialtilsynet er fra Faxe Kommune og Tilbudsportalens support orienteret om, at der 

ikke skal indberettes takstoplysninger på Tilbudsportalen, idet kommunen ikke 

takseres for borgere, der benytter tilbuddet. 
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Socialtilsynet har på baggrund af ovenstående ikke forholdt sig til yderligere 

økonomiske oplysninger. 
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Datakilder 
 
 

 

 

Anvendt tilsynsmetode 

Tilsynet vil ske ud fra udvalgte temaer fra Socialstyrelsens 

kvalitetsmodel (se nedenfor). Tilsynet resulterer i en 

tilsynsrapport, hvori der indgår anbefalinger til tilbuddet. 

Temaer omfattet af tilsynet: 

Uddannelse og beskæftigelse 

Selvstændighed og relationer 

Målgruppe, metode og resultater 

Sundhed og trivsel 

Organisation og ledelse 

Kompetencer 

Økonomi (takst) 

Tilsynet er gennemført som anmeldt tilsyn med deltagelse af 1 

tilsynskonsulent. 

Socialtilsynet har deltaget i morgenmad og frokost med borgere 

og medarbejdere. 

Der har været foretaget interview med ledelsen samt 3 borgere. 

Der har været rundvisning i tilbuddet. 

Dokumenter: 
 

Tilsynsrapport 2017 
 

Oplysninger på tilbuddets hjemmeside 

Oplysninger på Tilbudsportalen 

Interview 

Stikordsreferat fra visionsdrøftelse på Cafe Paraplyen, ikke dateret 

Referat fra brugermøde den 30/3 og 27/11-2018 

Referat fra styregruppemøder den 14/5 og 28/8-2018 
 

Faxe Kommunes servicedeklaration, samværs- og aktivitetstilbud, 2009 
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Der har været foretaget observationer ved rundvisning samt 

deltagelse i værestedet. 

Der har været indhentet relevant materiale, som indgå i 

tilsynsrapporten. 
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Bilag 
 

Bekendtgørelse af lov om social service LBK 1270 af 

24/10/2016 

§ 148 a. Kommunalbestyrelsen fører generelt driftsorienteret tilsyn med egne 

tilbud efter denne lov, som ikke er omfattet af § 4 i lov om Socialtilsyn, og med 

private tilbud efter denne lov beliggende i kommunen, som ikke er omfattet af 

§ 4 i lov om Socialtilsyn. Det driftsorienterede tilsyn omfatter tilsyn med 

tilbuddenes personale, bygninger og økonomi. 

Stk. 2. Tilsynet efter stk. 1 omfatter dog ikke tilbud, hvor en anden 

kommunalbestyrelse eller et regionsråd har indgået aftale om anvendelse af 

samtlige pladser i leverandøren og om tilsyn. 

Stk. 3. Tilsynet efter stk. 1 omfatter ikke plejefamilier og kommunale 

plejefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, der er godkendt som konkret egnede 

efter § 66 a, stk. 1, nr. 2, eller netværksplejefamilier, jf. § 66, stk. 1, nr. 3, og 

egne værelser m.v., jf. § 66, stk. 1, nr. 4. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan delegere sin kompetence efter denne 

bestemmelse til socialtilsynet, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, i lov om Socialtilsyn. 

Stk. 5. Social- og indenrigsministeren forhold kan fastsætte nærmere regler om 

det driftsorienterede tilsyn. 

 

 
Bekendtgørelse af lov om Socialtilsyn LBK nr. 70 af 

18/01/2017 

§ 3. Socialtilsynet kan udbyde 

1) konsulentbistand og undervisning relateret til socialtilsynets tilsynsfaglige, 

socialfaglige eller sundhedsfaglige viden til en kommune, en region eller et 

tilbud og 

2) udførelse af opgaver efter delegation fra det ansvarlige regionsråd, jf. § 5, 

stk. 7, i lov om social service, eller fra den ansvarlige kommunalbestyrelse, jf. 

§ 148 a, stk. 4, i lov om social service. 
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