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Samarbejdsaftale mellem Faxe Kommune og Faxe Vandrerhjem Marts 2014

Faxe Vandrehjem er en unik virksomhed, som på den ene side både favner reel forretningsdrift i form af 
hotel og restaurationsvirksomhed og på den anden side er en anerkendt aktør på det sociale område i 
forbindelse med at tilrettelægge og tilbyde beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, samt STU 
- specielt for mennesker med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Siden indgåelsen af den nuværende driftsoverenskomstsaftale mellem Faxe Kommune og Faxe 
vandrerhjem har Faxe Vandrerhjem gennemgået en moderniseringsproces. Processen har medvirket til en 
yderligere selvstændiggørelse af vandrerhjemmet som virksomhed og derigennem gjort den nuværende 
driftsaftale forældet.

Samarbejdsaftalen erstatter derfor den nuværende driftsoverenskomstsaftale mellem Faxe Kommune og 
Faxe vandrerhjem og er blevet til på baggrund af parternes fælles enighed om, at et stærkt lokalt 
samarbejde mellem Faxe Sociale Udviklingscenter og Faxe Vandrerhjem vil muliggøre en videreudvikling af 
STU og beskyttet beskæftigelse i Faxe Kommune. Denne enighed er blevet afspejlet i samarbejdsaftalen 
ved, at Faxe Vandrerhjem og Faxe Sociale Udviklingscenter etablerer en netværksorganisation.

Formålet og omfang

Formålet med netværksorganisation er følgende:

1. En gensidig hensigtserklæring om et formaliseret og forpligtende samarbejde mellem Faxe Sociale 
Udviklingscenter og Faxe Vandrehjem. Netværksorganisation skal sikre størst mulig fleksibilitet i 
etablering af aktivitets- og uddannelsesforløb på tværs af de 2 partnere, således at den enkelte 
borger ikke begrænses af unødigt bureaukrati i forbindelse med sin uddannelse eller læringsforløb. 
Netværksorganisation skal understøtte begge partners målsætning om at sikre deres brugere de 
bedste mulige kvalifikationer og fremtidsudsigter.

2. At skabe en større mangfoldighed i tilbudsvifter for aktivering, uddannelse og beskæftigelse, og 
derved også styrke mulighederne for tilrettelæggelse af individuelle forløb som i højere grad 
understøtter den enkelte borgers udvikling mod selvstændighed og selvforsørgelse.

3. Faxe Sociale Udviklingscenter og Faxe Vandrehjem kan frit medtænke hinandens tilbud i 
tilrettelæggelsen af individuelle forløb. Samarbejdet omfatter i videst muligt omfang alle 
målgrupper, som kunne have gavn af aftalen. Dog skal der foretages en konkret vurdering i hvert 
enkelt tilfælde, ligesom det forudsættes, at der er plads i det ønskede tilbud.

4. Faxe Sociale Udviklingscenter og Faxe Vandrerhjem arrangerer virksomhedsbesøg hos hinanden for 
henholdsvis undervisere, medarbejdere og brugere. Virksomhedsbesøg kan indeholde følgende: 
produkter, samarbejdet, rundvisning, nye udviklingsområder.

5. At skabe en platform for en fælles udvikling af STU og beskyttet beskæftigelse i Faxe Kommune.

Varighed og opsigelse

Samarbejdsaftalen evalueres af Faxe Vandrerhjem og Faxe Sociale Udviklingscenter en gang om året i 
september måned, hvorefter der foretages de justeringer som begge partnere er enige om.

inden udgangen af et kalenderår.
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Faxe Kommune

Samarbejdsaftalen kan opsiges med 12 måneders varsel 
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