
Velkommen til
VIBORG KOMMUNES BOTILBUD 

PÅ VOKSENOMRÅDET

I denne folder kan du læse om Viborg Kommunes botilbud og om 
den støtte, du kan forvente at få her. Vi håber, at den information 
du får her, kan være med til at vise dig og dine eventuelle pårøren-
de, hvordan vi støtter dig i forhold til selvbestemmelse. 



Livet er dit
Når du flytter i et af Viborg Kommunes botilbud, er det fortsat 
dig der bestemmer over dit liv, din hverdag og de mål, vi skal 
samarbejde om.

Vi vil gerne udvide samarbejdet til dem, som betyder noget for 
dig, men det er dig der bestemmer, hvem der skal med i samar-
bejdet. 

Hvis du ønsker, at pårørende eller venner skal med i samarbejdet, 
skal du give skriftligt samtykke til det, da vi har tavshedspligt. 
Du kan altid trække dit samtykke tilbage, hvis du skifter mening.

Din bolig er ukrænkelig. Det er derfor dig, der bestemmer om 
vi må være i din bolig, medmindre du er til fare for dig selv. Du 
bestemmer fx også selv hvad du spiser i din bolig og hvem du 
har på besøg. Vi hjælper altid gerne med at tilpasse forskellige 
situationer, så vi sammen oplever, at du har det godt.

Din ejendomsret er gældende i botilbuddet. Du har derfor retten 
over dine ejendele, og du bestemmer selv hvad du bruger dine 
ting til. Men vi forventer naturligvis samtidig, at du tager hensyn 
til de andre, der bor omkring dig.

Omsorgspligt betyder, at vi har pligt til at støtte dig i de ting du 
har aftalt med din sagsbehandler. Du vil altid kunne takke nej 
til den tilbudte støtte, men vi vil være opsøgende i forhold til at 
etablere kontakt til dig.



Hvad kan du forvente af os?
Den støtte vi giver dig, er beskrevet i din handleplan. De mål, der 
står i handleplanen, vil vi støtte dig i at nå. Vi udarbejder målene 
sammen og aftaler, hvordan vi skal samarbejde om at nå målene. 

Vi arbejder løbende med dine mål, og ser, om målene er nået, om 
vi skal sætte nye mål eller om vi skal justere støtten til dig. Når dine 
mål er nået, kan det være, at du får lyst til at bo i egen lejlighed eller 
på anden måde sætte dig nye mål i livet.

Vi har pligt til at hjælpe dig, men du kan afslå støtten. Hvis det sker, 
vil vi forsøge at motivere dig til at tage imod støtten og dermed 
indgå i et samarbejde med os.

Vi arbejder i teams. Det betyder, at vi vil være flere medarbejdere, 
som kender dig godt og kan støtte dig.

Hvad forventer vi af dig?
Når du får tilbudt en bolig i et botilbud, er det fordi du har nogle 
udfordringer, der gør, at du har behov for støtte. 

Udgangspunktet for at støtte dig er, at det, du kan selv, skal du selv. 
Det betyder, at vi forventer af dig, at du er indstillet på at gøre, hvad 
du selv kan for at mestre din hverdag.  

Vi forventer selvfølgelig ikke, at du kan alting. Vi forventer, at du 
ønsker at lære og øve dig, og at du vil samarbejde med os om at nå 
de mål, som fremgår af din handleplan.

I fællesskab med de andre beboere laver vi en husorden, som vi 
hjælper hinanden med at overholde. Det gør vi, fordi det skal være 
et rart sted for alle at være.



Værgemål
Hvis du er omfattet af et værgemål, er det et udtryk for, at du får 
støtte til nogle personlige eller økonomiske forhold i dit liv. 

Værgemål er ikke ensbetydende med, at du er frataget retten 
til at bestemme i eget liv og du er ikke frataget alle rettigheder. 
Du kan være umyndiggjort ift. et eller flere forhold i dit liv, men 
du har fortsat retten til selv at bestemme over mange andre for-
hold i dit liv. 

Støttens omfang
På Socialområdet i Viborg Kommune bevilges støtte ud fra en 
konkret og individuel vurdering af dit behov og din samlede livs-
situation. En sagsbehandler vil derfor samarbejde med dig om at 
beskrive dit behov for støtte. 

Der henvises i øvrigt til Viborg Kommunes kvalitetsstandarder.



Tilsyn med Viborg Kommunes botilbud
Socialtilsyn Midt fører tilsyn med kvaliteten af den støtte, vi giver til 
jer, som bor på Viborg Kommunes botilbud. Mindst én gang om året 
får botilbuddet besøg af medarbejdere fra socialtilsynet, som vil 
tale med medarbejdere, beboere og pårørende om hverdagen her. 

På den måde sikres, at tilbuddet har den nødvendige kvalitet, her-
under blandt andet at medarbejderne og ledelsen har de rette kom-
petencer, og at de fysiske rammer understøtter din udvikling og 
trivsel. 

Derudover føres der også et sundhedsfagligt tilsyn, der blandt an-
det har fokus på medicinhåndtering, samt brandtilsyn, arbejdstil-
syn og i nogle tilfælde fødevarekontrol.

Borgerindflydelse og borger-/pårørendesam- 
arbejde
I Viborg Kommune har man på socialområdet politisk besluttet, at 
der skal oprettes borger- og pårørenderåd. 

Der er valgt repræsentanter for borgere på alle tilbud, og disse mø-
des 4-6 gange om året samt to gange årligt med Social- og Sund-
hedsudvalget.

I de fleste botilbud bliver der også løbende afholdt husmøder, hvor 
du kan komme med ideer, har medindflydelse og orienteres om-
kring nye tiltag.







Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål vedrørende et botilbud eller 
den støtte, du får, er du altid velkommen til at spør-
ge de medarbejdere, som arbejder her. 

Hvis du har spørgsmål til din handleplan, kan du 
kontakte din sagsbehandler i Socialafdelingen. So-
cialafdelingens hovednummer er 30 30 34 28.

Vi glæder os til samarbejdet med dig!
Medarbejdere og ledelse ved Viborg Kommunes 
botilbud.

Læs mere her: viborg.dk

OBS!: 
Praktiske oplysninger om de enkelte tilbud i Viborg 
Kommune fremgår af folderne ’Værd at vide om...”

http://viborg.dk

