
Opfølgning på anbefalinger fra Socialtilsyn Øst til Café Paraplyen 2022 

 

Tema 2022 Anbefaling fra Socialtilsyn Øst Handling 
 

Selvstændighed og 
relationer 

At tilbuddet fortsat arbejder på 
at bygge bro mellem 
værestedet og foreningslivet i 
kommunen. 
 

For at give brugerne mulighed for 
at udvide deres netværk,  
introduceres de til relevante 
grene af foreningslivet.  
 
Aktuel er der kontakt til 
Paddeltennisklubben i Faxe, for 
en præsentation og et prøvespil. 
At det endnu ikke er sket, skyldes 
dels corona og dels sygdom hos 
kontaktpersonen. Men det er i 
støbeskeen. 
 
Desuden planlægges kontakt til 
Haslev/Svalebæk Dartklub, Haslev 
Bowling Club samt Haslev 
Petanque (i samarbejde med 
Ældresagen). 
 

Målgruppe, metode og 
resultater 

At tilbuddet overvejer at slette 
hjemløshed som primær 
målgruppe på Tilbudsportalen. 
 

Paraplyens målgruppe er meget 
bred, og hvis vi skal finde en 
fællesnævner kan brugerne 
overordnet kendetegnes ved 
ensomhed, ofte som følge af 
personlighedsmæssige 
udfordringer, psykiske problemer 
eller svære sociale vilkår. 
 
At målgruppen på 
Tilbudsportalen er anført som 
Alkoholmisbrug, Stofmisbrug og 
Hjemløshed er et udtryk for det 
muliges kunst. Vi vil gennemgå 
mulighederne på ny i løbet af 
september måned 2022.  
 

Opfølgning på anbefalinger fra seneste tilsyn (2021) 
 
Tema 2021 Anbefaling fra Socialtilsyn Øst Opfølgning 

 



Beskyttet 
beskæftigelse/aktivitets- 
og samværstilbud 

At tilbuddet opdaterer 
oplysninger på hjemmesiden. 
 

Tilbuddet angiver i forbindelse 
med tilsynsbesøget i 2022, at 
hjemmesiden er opdateret. 
 

Organisation og ledelse Idet der fremgår mange 
visioner anbefaler 
socialtilsynet, at styregruppen 
prioriterer de enkelte visioner 
og anfører et tidsperspektiv. 
 
Ved tilsynsbesøg i 2021 oplyser 
ledelsen, at styregruppen har 
udsat visionsdrøftelserne til 
efter Covid-19. 
 

Styregruppen har drøftet visioner 
ved møde den 13. januar 2022. 
 
Ved visionsdrøftelse blev det 
besluttet, at prioritere følgende 3 
visioner: 

1. Etablering af 
Støtteforening 

2. Kursus for frivillige 
3. De fysiske rammer 

 
Ad 1: Den 16. marts 2022 blev 
afholdt orienteringsmøde om 
etablering af Støtteforening 
efterfulgt af Stiftende 
Generalforsamling den 29. marts 
2022, hvor der blev valgt 2 
bestyrelsesmedlemmer, der 
arbejder videre med aktiviteter. 
 
Ad 2: Der er iværksat 
uddannelsesrække for de frivillige 
bestående af 6 
undervisningsgange (ultimo 2022 
samt 1 halvår 2023) i samarbejde 
med Diakonskolen Filadelfia. 
 
Ad 3: Der afventes aktuelt aftale 
om møde med Dorthe Adelsbech 
for orientering om Paraplyens 
udfordringer med de fysiske 
rammer. 
 


