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Basisinformation
Tilbuddets navn

Kollegiet Axeltorv

Hovedadresse

Kampergade 3
3000 Helsingør

Kontaktoplysninger

Tlf.: 27898633
E-mail: axeltorv@chaplin.as
Hjemmeside: http://www.chaplin.as

Tilbudsleder

Jan Ryberg Christensen

CVR-nr.

14527702

Virksomhedstype

Privat

Tilbudstyper

Lejebolig, Lejeloven

Pladser i alt

14

Målgrupper

Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Anden udviklingsforstyrrelse
Autismespektrum
Opmærksomhedsforstyrrelse
Personlighedsforstyrrelse
Udviklingshæmning

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Godkendt

Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter

René Lykke Jensen
Nanna Jensen

Tilsynsbesøg

11-03-2021 15:30, Anmeldt, Kollegiet Axeltorv
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Basisinformation (Afdelinger)
Afdeling

Pladser i alt

Afdelinger

Kollegiet Axeltorv

13

Lejebolig, Lejeloven

Rolfsvej 3

1

Lejebolig, Lejeloven

$eg-pr int-section-heading-star t$Samlet vur der ing af kvaliteten i tilbuddet$eg-pr int-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har været på kort anmeldt tilsyn på Kollegiet Axeltorv 11.03.2021, hvor seks borgere samlet blev interviewet. Borgerperspektivet er
yderligere inddraget ved henholdsvis medarbejder- og ledelses interview 15.03.2021 som foregik over Skype. Socialtilsynet har ved dette tilsyn
taget udgangspunkt i 4 af kvalitetsmodellens temaer som er tema 1, 2, 5 og 6. Tilbuddet er godkendt til 14 pladser i et botilbudslignende tilbud som
yder støtte efter serviceloven § 85. Målgruppen er yngre voksne med funktionsnedsættelse, psykiske, fysiske og/eller sociale
begrænsninger/udfordringer.
Socialtilsynet konkluderer, at Kollegiet Axeltorv gennem mange år har prioriteret efteruddannelse til medarbejderne, hvilket afspejles i høj faglighed
på tilbuddet. Tilbuddet har fornylig indhentet øget viden om psykiatri, for at være mere dækkende for nogle af borgernes udfordringer. Tilbuddet
arbejder målrettet med udvikling af borgeres selvstændighed og social kompetencer og trods succes har nogle borgere behov, som bevirker længere
ophold end tilbuddets oprindelige formål.
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets samlede ledelse lykkedes med ledelsesudførelse, der bevirker at fokus i organisationen er rettet ind mod
borgerne, og alle ansattes menneskelige og faglige engagement er medvirkende til at skabe et borger miljø, hvor borgerne er omsorgsfulde for
hinanden og værdifulde venskaber mellem borgerne bringer velvære og livskvalitet og øget energi til udvikling for den enkelte borger.
Kollegiet Axeltorv er indrettet i ejendom med i alt 10 værelser og 2 lejligheder med 3 pladser og en afdeling beliggende på Rolfsvej, hvor der er én
bolig. Kollegiet er beregnet som en midlertidig bolig og de unge deler badeværelse og køkken.
Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet. Den faglige kvalitet vurderes samlet på højt niveau. Det er socialtilsynets
vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i forhold til målgruppen.
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