Kender du én, som har brug for hjælp ?
Man kan som borger selv henvende sig til
forsorgshjemmet. Kommunen kan også henvende sig.
Er du pårørende, eller kender du én, som kunne have
behov for et ophold, så er man altid velkommen til at
henvende sig. Har borger brug for hjælp til at komme
frem til forsorgshjemmet, så kontakt os – der er altid en
løsning. Der er en mindre egenbetaling for ophold. Denne
betaling er mellem borger og kommune.

ADRESSE
Mølbakvej 56, 9560 Hadsund

KONTAKT OS
Kanstrupgaard Forsorgshjem | 42636552 |
Rbk@kanstrupgaard.dk
Kanstrupgaard.dk

KANSTRUPGAARD
FORSORGSHJEM

Lidt om Kanstrupgaard Forsorgshjem:

Hvad er et forsorgshjem

Forsorgshjemmet, en firelænget gård, som
er beliggende nær Hadsund. Her er plads til
12 borgere i hjemmelige rammer. Vi
arbejder for en helhedsorienteret indsats
tæt sammen med kommunen. Forstander er
uddannet socialrådgiver, som tidligere har
arbejdet i myndighed med netop denne
målgruppe. Derfor er opholdsplan og
kommunens handleplan sammenkørt,
således vi kan samarbejde i et spor i stedet
for parallelt af hinanden. Vores mål er, at
kunne profilere os på, at få borgeren videre
gennem en helhedsorienteret indsats
sammen med vores veluddannede
personale. Tilbuddet har en høj normering
for at kunne tilbyde borgeren støtte til
deltagelse hos jobcenter, rusmiddelcenter,
psykiatri mm.

Et forsorgshjem er for borgere, som enten ikke
har en bolig, eller som ikke kan være i sin bolig,
dvs. at borger godt kan have egen bolig

Vi tilbyder NADA behandling på tilbuddet.

Personalesammensætning vil bestå af en
forstander, afdelingsleder, socialrådgiver,
højtuddannet pædagoger samt
pædagogmedhjælpere, som alle er robuste og
solide medarbejdere. Derudover vil der være
en medicinansvarlig til håndtering af borgers
medicin.

På Kanstrupgaard Forsorgshjem er der
tæt opfølgning med borgeren – hver
uge har vi internt en opfølgning. Hver
6. uge tilbydes betalingskommunen at
komme på til opfølgningsmøde ellers
får I et skriv omkring borgers udvikling
ifht. handleplan. Erfaringen viser, at på
3 måneder, der kan en borgers
motivation mistes, så det er med at
være en del af borgers liv, der hvor
borger er i nuet. Så vi vil rigtig gerne,
at vi og kommunen som minimum
mødes sammen med borgeren hver 3.
mdr.

Personalet vil arbejde hen mod, at borgeren
kommer i trivsel samt får det nødvendige
overblik og struktur i sin hverdag, således
borger igen kan komme i egen bolig.

Vi har via samarbejdspartner
mulighed for at tilbyde SEL § 85 til
borgere, som kommer ud i egen
bolig.

– årsager til, at man ikke kan være i sin bolig,
kan være angst, depression, misbrugstrang
eller at hverdagen er blevet så uoverskuelig, at
man ikke ser anden udvej end at komme væk
for en stund. (så er borger funktionel hjemløs)
Forstanderen på forsorgshjemmet foretager
ind- og udskrivelse af borgeren. Mange tror, at
kommunen skal visitere til et SEL § 110 tilbud
men borger må gerne selv møde op på
tilbuddet.
Kanstrupgaard Forsorgshjem kan rumme 12
borgere. Der vil være personale tilstede på
forsorgshjemmet døgnet rundt alle årets dage.

Du kan følge med på vores
hjemmeside kanstrupgaard.dk eller på
vores Facebookside.

