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At blive chef
i sit eget liv...
Med denne pjece ønsker vi at indvie dig i, hvilke værdier vi lægger til
grund for vores daglige arbejde og liv ved Socialpsykiatrisk Boform
Brovst. Med afsæt i faglige vurderinger og medinddragelse af beboeren,
stræber vi efter at skabe størst mulig livskvalitet for den enkelte.

Gennem disse relationer skaber vi et personligt råderum, hvor den
enkelte får mulighed for at prøve egne kompetencer af. I det faglige
samarbejde med den enkelte beboer bestræber vi os altid på at klæde
den enkelte på til i højere grad at blive chef i eget liv.

Socialpsykiatrisk Boform Brovst er en boform for voksne i alderen
18-65 med svær sindslidelse, med svære side problemer. Vi tilbyder
et målrettet træningsophold efter servicelovens § 107, med henblik
på at beboeren senere bliver i stand til enten at kunne klare sig i en
bolig med mindre støtte, eller i f.eks. §108 botilbud, der beskrives som
længerevarende ophold.
Ved Socialpsykiatrisk Boform Brovst arbejder vi målrettet for at skabe
gode relationer mellem personale og beboer.

Ved Socialpsykiatrisk Boform Brovst har vi i personalegruppen plukket
en buket af de værdier, vi mener, kommer tydeligst til udtryk, og som
har stor betydning i vores daglige arbejde. Værdierne er udsprunget
af fortællinger fra en spændende hverdag, hvor den gode historie får
plads og mulighed for at give videre inspiration.
Disse værdier er et udtryk for, hvordan vi konkret handler og agerer ved
Socialpsykiatrisk Boform Brovst.

FAGLIGHED

HANDLEFRIHED

Vores faglighed ligger til grund for de relationer, vi skaber med
beboerne ved Socialpsykiatrisk Boform Brovst.

Leverummet ved Socialpsykiatrisk Boform Brovst tager afsæt i
den enkelte beboeres ønsker og behov. Gennem vores faglige
viden og indsigt i den enkelte beboers liv ønsker vi at skabe et
rum for den enkelte til at handle og agere i, med de aktiviteter
der skaber værdi.

Med beboeren for bordenden tilrettelægger vi i fællesskab
hverdagen, med udgangspunkt i beboerens individuelle mål
og ønsker.
Vi understøtter processerne gennem målrettet faglig refleksion. Vi forholder os konstruktivt til etikken i de tiltag, vi
indgår i, og vi bidrager til at sikre overblik og sammenhæng i
de aktiviteter, vi i fællesskab har valgt at udfylde den enkeltes
hverdag med.

Vi er fleksible i vores arbejdstilrettelæggelse, da vi mener det
er centralt at give plads til de initiativer beboeren selv kommer med, som supplement til det planlagte. Vi giver plads
til spontanitet, og oplever at det bidrager med oplevelser og
indtryk der understøtter den enkelte beboers engagement og
personlige kompetencer i situationen.

Vi ønsker dermed igennem faglige refleksioner at skabe en
hverdag for den enkelte beboer, der bedst muligt understøtter
beboeren i, i større grad at blive chef i eget liv.

RESPEKT I SAMARBEJDE

INDLEVELSESEVNE

Respekt er fundament for vores mellemmenneskelige relationer ved Socialpsykiatrisk Boform Brovst. I vores samarbejdsrelationer mellem såvel kollegaer som mellem ansat og
beboer, praktiserer vi en respektfuld dialog præget af åbenhed
og forståelse.

Vi vægter vores møde med beboeren højt og er bevidste om,
at vores indlevelse og engagement i den konkrete situation har
afgørende betydning for den enkelte beboer. Vi stræber efter
at gribe såvel de små som de store åbninger, som beboerne
byder os, så vi igennem beboerens initiativ opnår en
konkret handling.

Fagligt kommer vores kollegiale respekt i samarbejdet til udtryk gennem dialog, hvor vi sikrer os vidensdeling af relevant
information, der understøtter kontinuitet for den enkelte
beboer.
Vi respekterer og accepterer hinandens forskellighed. Vi ser
det som en klar styrke ved Socialpsykiatrisk Boform Brovst, at
vi har en bred pallet af kompetencer og kvalifikationer, vi kan
sætte i spil i vores daglige praksis.

Vi er bevidste om, at vores relation med beboeren styrkes
af vores indlevelsesevne, situationsfornemmelse, humør,
tålmodighed og forståelse. Tydeligheden i vores
budskaber og adfærd mindsker tvivl og
understøtter de tillidsrelationer vi
baserer vores daglige samvær på.

ANERKENDELSE
Ved Socialpsykiatrisk Boform Brovst arbejder vi anerkendende i vores relationer. Vi bakker op om beboerens ønsker
og drømme for det fremtidige liv og arbejder loyalt for de
løsninger, vi i fællesskab har aftalt. Vi ser muligheder frem for
problemer.
Vi oplever størst succes i opnåelse af vores fælles mål, når vi
udviser rettidig omsorg, skaber tillid og tryghed i hverdagen,
krydret med en tilpas portion humor.
Gennem anerkendelse af beboerens ønsker og drømme skaber
vi engagement og motivation til i højere grad at blive chef i
eget liv.
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