Opholdsstedet Søholt
Søhusevej 81
4230 Skælskør

Dato: 26.10.2015
Sagsnr.: 15/2873
Dir. tlf.: 72 36 24 29
E-mail: Chrib@holb.dk

Afgørelse vedr. re-godkendelse som socialt tilbud
I har ved ansøgning af 27.4.2015 søgt om re-godkendelse som socialt tilbud i henhold til lovbekendtgørelse om socialtilsyn.
Socialtilsyn Øst har nu foretaget en vurdering af det samlede tilbud, Opholdsstedet
Søholt, i forbindelse med re-godkendelse i henhold til § 26 jf. § 5 i Lov om Socialtilsyn nr. 608 af 12. juni 2013.
Socialtilsynet har truffet følgende afgørelse:
Socialtilsynet godkender jer til 15 pladser efter §§ 66, stk.1, nr.5 og 107 i serviceloven. Fordelt som følgende:
•
•

9 stk. § 66, stk.1, nr.5 pladser, herunder 1 stk. akutplads
6 stk. § 107 pladser

Målgruppen for tilbuddet er unge der er indesluttede evt. sent udviklede, der mentalt er gået i stå i deres udvikling. Børn og unge med mindre psykiske problemer
samt børn og unge med tidlige følelsesmæssige skader. Tilbuddet modtager ikke
børn og unge med karakterafvigende træk, borderline, grænsepsykotiske træk, aktive misbrugere eller unge der gentagne gange har været voldelige.
Målgruppen på Tilbudsportalen er kategoriseret som:
•
Omsorgssvigt
•
Opmærksomhedsforstyrrelse
•
Personlighedsforstyrrelse
•
Tilknytningsforstyrrelse

Godkendelsen er gældende i forhold til de af Socialtilsyn Øst besigtigede lokaler på
adressen: Søhusevej 81, 4230 Skælskør
Det varslede vilkår om indsendelse af ændrede vedtægter er opfyldt i høringsperioden og tilbuddet godkendes på denne baggrund uden vilkår.
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Begrundelse:
Socialtilsynet har i forbindelse med re-godkendelsen vurderet samtlige 7 temaer i
kvalitetsmodellen og konkluderer på den baggrund at ”Opholdsstedet Søholt” i høj
grad besidder den kvalitet der skal til for at sikre de unge ydes en indsats der er i
overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter Lov om social service.
Vejledning:
Der kan ikke ske flytning til andre lokaler eller ibrugtages yderligere lokaler uden
forudgående godkendelse fra Socialtilsyn Øst.
Vi skal gøre opmærksom på, at I er forpligtet til af egen drift at give Socialtilsyn
Øst oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget. I er
endvidere forpligtet til, hvis Socialtilsyn Øst anmoder om det at give socialtilsynet
oplysninger, der er nødvendige for det driftsorienterede tilsyn. Dette følger af § 12 i
lov om socialtilsyn.
Socialtilsyn Øst skal gøre opmærksom på, at godkendelsen bortfalder hvis denne
ikke har været brugt til det godkendte formål i en sammenhængende periode på 2
år jf. § 5, stk. 6 i Lov om socialtilsyn.

Med venlig hilsen

Christina Brøchner Petersen
tilsynskonsulent

Inge Sewerin
afdelingsleder
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