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Basisinformation
Tilbuddets navn

Kollegiet Vinkelvej

Hovedadresse

Vinkelvej 7
3000 Helsingør

Kontaktoplysninger

Tlf.: 27898632
E-mail: vinkelvej@chaplin.as
Hjemmeside: http://www.chaplin.as

Tilbudsleder

Jan Christensen

CVR-nr.

14527702

Virksomhedstype

Privat

Tilbudstyper

Midlertidigt botilbud, § 107

Pladser i alt

11

Målgrupper

Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Anden udviklingsforstyrrelse
Autismespektrum
Hjerneskade, medfødt
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingshæmning

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse

Godkendt med vilkår

Tilsynet er udført af

Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter

Bitten Mailund
Lisbeth Harre

Tilsynsbesøg

31-03-2022 09:30, Anmeldt, Kollegiet Vinkelvej

$eg-pr int-section-heading-star t$Basisinfor mation (Afdelinger )$eg-pr int-section-heading-end$

Basisinformation (Afdelinger)
Afdeling  

Målgrupper

Kollegiet Vinkelvej Udviklingshæmning, Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder

08-04-2022

Pladser i alt  

Afdelinger  

11

Midlertidigt botilbud, § 107
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$eg-pr int-section-heading-star t$Samlet vur der ing af kvaliteten i tilbuddet$eg-pr int-section-heading-end$

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Kollegiet Vinkelvej, som drives af koncernen Chaplin, er senest i godkendelse af 26. november 2019 godkendt til i alt 11 botilbudspladser efter SEL
§107, hvoraf tre pladser er i udslusningslejligheder i Helsingør, og 8 pladser er på Kollegiet Vinkelvej.
Tilbuddet har i ansøgning af 24-01-2022, opdateret via mail 2022-04-06, ansøgt om væsentlige ændringer. Tilbuddet ønsker at nedskrive med den
såkaldte akutplads på Vinkelvej, og 2 udslusningslejligheder ønskes ﬂyttet fra Rolfsvej til Rosenkildevej. Yderligere ønskes endnu en lejlighed på
Rosenkildevej godkendt som en fjerde udslusningslejlighed. To lejligheder fremstår nyistandsatte, imens den tredje er under renovering og forventes
ibrugtagningsklar 1. juli 2022. Socialtilsynet vurderer, at ansøgningen kan imødekommes, og tilbuddets samlede godkendelse er herefter 4 pladser i
udslusningslejligheder i Helsingør og 7 pladser på Kollegiet Vinkelvej. Dog gælder som vilkår for godkendelsen, for så vidt angår den lejlighed der
fortsat er under renovering, at pladsen først kan tages i brug efter socialtilsynets besigtigelse.
Socialtilsynet vurderer, at lejlighederne på Rosenkildevej er absolut velegnede til formålet. De er centralt beliggende i Helsingør og der er tale om
rummelige toværelseslejligheder, hvoraf to er beliggende dør om dør, og den tredje meget tæt på, hvilket kan understøtte borgernes sociale
relationer. Yderligere er de beliggende fem minutters gang ad oplyst sti fra Kollegiet Vinkelvej, hvor en del af indsatsen til borgere i
udslusningsboliger leveres.
Behandling af ansøgningen afrapporteres udelukkende i den samlede vurdering herover og i indikator 14b samt tema Fysiske rammer. Øvrige
indikatorer, kriterier og temavurderinger er uændrede i forhold til afrapportering af tilsynet 17-01-2022.
Således overføres derfra:
"Målgruppen på alle adresser er unge voksne, som er sent udviklede eller udviklingshæmmede med behov for botræning. I udslusningslejlighederne
har borgerne et funktionsniveau, hvor de kan klare sig med en botræningsdag om ugen og tilbud om en ugentlig fællesspisning og deltagelse i
motionsaktiviteter, ferier og ture samt øvrige arrangementer, sammen med borgerne fra Kollegiet Vinkelvej. Derudover har de mulighed for at
kontakte Kollegiet Vinkelvejs personale på telefonen. Ved akut opståede problemstillinger efter personalet er gået, kan leder kontaktes.
På Kollegiet Vinkelvej gælder det, at målgruppen har et funktionsniveau, hvor de ved indskrivning har behov for støtte til alle almindelige daglige
gøremål og, hvor støtten, når borgeren er klar, kan reduceres til at være rettet imod udslusning i en mere selvstændig boform, enten på kollegiet
eller i udslusningslejlighed. Der er medarbejdere til stede på Kollegiet Vinkelvej.
Socialtilsynet har 11. januar 2022 afviklet uanmeldt driftsorienteret tilsyn og behandler i nærværende rapport Kvalitetsmodellens temaer
Uddannelse og beskæftigelse, Fysiske rammer samt Økonomitemaet. Socialtilsynet har været i dialog med ejer, leder og 2 medarbejdere samt
telefonisk dialog med en pårørende. Borgerperspektivet er inddraget ved, at 8 ud af 9 indskrevne borgere har besvaret fremsendte spørgeskemaer.
Viden fra disse og fra dialogerne trianguleres med data fremsendt i forlængelse af det uanmeldte tilsynsbesøg, samt socialtilsynets kendskab til
tilbuddets kvalitet, drift, ledelse og kompetencer.
Det er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og
12-18 i Lov om socialtilsyn. Socialtilsynets vurdering af kvaliteten i tilbuddet er uændret i forhold til ikke behandlede temaer og baserer sig på tilsyn
i juni 2021, som havde fokus på Kvalitetsmodellens temaer Sundhed og Trivsel, Organisation og Ledelse samt Kompetencer.
Dog bemærker socialtilsynet, at leder, som på tidspunktet for tilsynet har været ansat i et år, på kort tid har opnået positive resultater på ﬂere
områder, herunder i forhold til tilbuddets dokumentationspraksis. Tilbuddet har organiseret sig så leder har 15 timer ugentligt til ledelse og 22
borgerrettede timer. Det er fortsat Socialtilsynets vurdering, at medarbejderne arbejder med relevante faglige tilgange og metoder, og at borgerne
trives med den støtte de modtager i tilbuddet. Dog vurderer socialtilsynet, at borgerne ikke fuldt ud trives i og føler sig hjemme i de fysiske rammer.
Socialtilsynet vurderer, at en længerevarenede renovering af de fysiske rammer kan have indﬂydelse på borgernes oplevelse, da der har været
mange håndværkere, støj og byggerod, som snart er overstået. Fællesarealer er trange og 7 borgere deler et bad i kælderen og tre toiletter fordelt på
etagerne. Socialtilsynet vurderer at bade- og toiletforhold er utidssvarende, særligt da de aktuelt indskrevne borgere har boet i tilbuddet i op til 6 år.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet som følge af deres nye systematiske målopsætning og generelle løft i dokumentationspraksis nu i højere grad
leverer en målrettet og dokumenteret indsats, for at understøtte, at borgerne udnytter deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og
beskæftigelse."
$eg-pr int-section-heading-star t$Sær ligt fokus i tilsynet$eg-pr int-section-heading-end$

Særligt fokus i tilsynet

Afrapportering i samlet vurdering og tema 7 Ansøgning om ibrugtagning af de to boliger Rosenkildevej 41 B 1. th og 43 A 1. tv til erstatning af de
eksisterende boliger på Rolfsvej samt etablering af yderligere en lejlighed på Rosenkildevej 41 B 1. th og bortfald af godkendelse til akutplads.
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