Holbæk-Odsherred

Nyhedsbrev januar 2017
OPFØLGNING fra 2016:
Vi følger reduceringen på CSU meget tæt, da vi synes det er MEGET trist med besparelserne
der, hvor meget kompetente medarbejdere er sparet væk. Virkningen bliver jo det rigtig
gode tilbud, som ramte, har fået, hvor Holbæk kommune har været på forkant med tilbud
indtil nu. Kan blive endnu dyrere og dårligere for ramte og pårørende.

ERGOTERAPEUT:
Maria Møllegård CSU arbejder med at gøre flere ramte med hjerneskader jobparate. Har
fungeret i at år nu og de første resultater er positive.

RIGSREVISIONEN:
Er kommet med en rapport, der undersøger, hvordan dette tilskud er brugt i kommunerne til
at styrke apopleksiområdet i 2013 – 14 – 15 og 16. Jeg har spurgt i Holbæk og Odsherred
kommune om, hvor mange penge der er bevilget og hvordan de er brugt. Vi afventer svar.

DONATIONER:
Vi har været heldig at få donationer fra nye donorer – her er Lions Club Tornved, Holbæk
Fjord Y's Mens Club og Frivilligrådet Holbæk. Dejligt med ekstra midler til medlemmernes
"pleje".

VISIONER og PLANER for FØRSTE HALVÅR 2017:
Vi vil meget gerne blive mere synlige i hele vort foreningsområde med supplerende tiltag. På
et medlemsmøde i april fik vi god kontakt til journalist på lokalavisen, som bl.a. omtalte vor
Temadag i november, hvor 2 nye borgere mødte op og efterfølgende har meldt sig ind i
foreningen.

ODSHERRED:
Vi planlægger flere møder på Sundhedscenteret i Nykøbing SJ. Har aftalt nyt tiltag for
pårørende til borgere, der været til REHABILITERING på Sejrsbo i Højby. Dette bliver i
samarbejde med Hjerneskadekoordinator Signe Mølgaard og personalet på Sejrsbo. Vi har
aftalt møde hver 14.dag.

REGION SJÆLLAND / Holbæk sygehus:
Vi kommer stadig hver 14. dag eller efter aftale; men vil MEGET gerne blive mere synlige,
hvorfor ny pjece er på vej.

HJERNEUGE 11:
Vi planlægger event sammen med Hjerneskadeforeningen og Epilepsiforeningen – er på ”
tegnebrættet. ”

Ny PJECE om TRÆTHED – udgives centralt i begyndelsen af 2017.

