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Basisinformation
Tilbuddets navn

Opholdsstedet Stedet

Hovedadresse

Kampergade 3A
3000 Helsingør

Kontaktoplysninger

Tlf.: 25156518
E-mail: info@oph-stedet.dk
Hjemmeside: http://www.oph-stedet.dk

Tilbudsleder

Jan Christensen

CVR-nr.

14527702

Virksomhedstype

Privat

Tilbudstyper

Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6

Pladser i alt

8

Målgrupper

Anden psykisk vanskelighed
Depression
Indadreagerende adfærd
Omsorgssvigt
Personlighedsforstyrrelse
Seksuelt overgreb
Selvskadende adfærd
Tilknytningsforstyrrelse

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Godkendt

Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter

Jan Malling
Mette Hauch Jensen

Tilsynsbesøg

07-03-2022 17:00, Uanmeldt, Opholdsstedet Stedet
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Basisinformation (Afdelinger)
Pladser
i alt 


Afdeling  

Målgrupper

Opholdsstedet Stedet

Seksuelt overgreb, Selvskadende adfærd, Omsorgssvigt, Tilknytningsforstyrrelse,
Indadreagerende adfærd, Anden psykisk vanskelighed, Depression,
Personlighedsforstyrrelse

6

Socialpædagogisk
opholdssted, § 66, stk.
1, nr. 6

Udslusningslejligheder Seksuelt overgreb, Selvskadende adfærd, Omsorgssvigt, Tilknytningsforstyrrelse,
Stedet
Indadreagerende adfærd, Anden psykisk vanskelighed, Depression,
Personlighedsforstyrrelse

2

Socialpædagogisk
opholdssted, § 66, stk.
1, nr. 6

08-04-2022

Afdelinger  
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har gennemført driftsorienteret tilsyn på opholdsstedet Stedet og har i den forbindelse været på uanmeldt tilsyn d. 7. marts 2022. I
forbindelse med tilsynsbesøget har Socialtilsynet behandlet temaerne
- Selvstændighed og relationer
- Sundhed og trivsel
De øvrige temaer er ikke behandlet ved dette tilsyn, hvorfor vurderingerne fra tidligere tilsyn stadigt er gældende. Socialtilsynet har ikke modtaget
informationer, der har givet anledning til at ændre ved vurderingerne af de øvrige temaer.
Tilbuddet er et privat tilbud under koncernen Chaplin og henvender sig til unge i alderen 13-18 år med mulighed for efterværn. Målgruppen er unge
med forskellige former for problematikker, der relaterer sig til omsorgsvigt og/eller tilknytningsforstyrrelser og som vurderes at kunne proﬁtere af et
mindre tilbud med en hjemlig atmosfære.
Det er fortsat Socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet opfylder kravene til kvalitetsmodellens 7 temaer jf. lov om social tilsyn og hermed deres
godkendelse. Med udgangspunkt i årets tilsynsfaglige fokus på de valgte temaer, er det vurderingen at Stedet tilvejebringer indsatser, der i meget høj
grad bidrager til at udvikle, styrke og fastholde relationer og selvstændighed hos deres beboere. I forlængelse af dette er det ligeledes tilsynets
vurdering, at tilbuddets indsatser tilrettelægges med et ﬁnt og relevant fokus på beboernes sundhed og trivsel, herunder både den fysiske og den
mentale del.
Ved det uanmeldte tilsynsbesøg havde socialtilsynet mulighed for både at observere samspil mellem medarbejdere og unge, samt ungegruppens
interne dynamikker og deltagelse i fællesskabet, samt mere individuelt orienterede aktiviteter. Socialtilsynet havde derudover samtaler med ﬂere
unge og deltog ligeledes i et måltid sammen med medarbejdere og unge. Socialtilsynet kunne observere en meget høj grad af deltagelse, ejerskab og
positivt og anerkendende samspil mellem medarbejdere og unge. Der kunne observeres et meget trygt miljø, en god, positiv og humoristisk tone
hvilket vurderes at skabe plads til at understøtte en ramme for udfoldelsen af et værdigt ungdomsliv. Endvidere bemærker Socialtilsynet at der
kunne observeres et ungefællesskab, der vurderedes at være trygt og omsorgsfuldt, hvilket vurderes at kunne bidrage til at øge de unges trivsel og
udvikling.
Endvidere afspejler det skiftlige materiale, som Socialtilsynet har modtaget i forbindelse med tilsynsbesøget, at der på Stedet arbejdes med en faglig
bevidsthed, der understøtter såvel den enkelte unges udvikling og styrkelse af selvstændighed og sociale færdigheder, såvel som et arbejde rettet
mod styrkelsen af de unges sundhed og trivsel baseret på individuelt tilrettelagte indsatser med konkrete målsætninger, hvor de unge ligeledes er
inddraget på relevant vis.
$eg-pr int-section-heading-star t$Sær ligt fokus i tilsynet$eg-pr int-section-heading-end$

Særligt fokus i tilsynet

Selvstændighed og relationer Sundhed og trivsel
$eg-pr int-section-heading-star t$Sanktioner $eg-pr int-section-heading-end$

Sanktioner
Påbud

Ingen påbud

Vilkår
Ingen vilkår

08-04-2022
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