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Ydelsesbeskrivelse Café Stolpen 2021 

Lovgrundlag 

Aktivitets- og samværstilbud, uvisiteret tilbud. 
Lov om social service §104 

Leverandør 

Gentofte Kommune 
Café Stolpen 
 
Center for Trivsel og Netværk 
Stolpegårdsvej 24 
2820 Gentofte  
 
Hjemmeside: socialpsykiatriskteam.gentofte.dk/da 

  
E-mail:  socialpsykiatrien@gentofte.dk 
Tlf. 39987250 
 
Centerleder: Anne Mette Harder 
Mail: ameh@gentofte.dk 
Mobil: 40135734 
 
Daglig leder: Charlotte Nylykke 
Mobil: 24238525 

Målgruppe 

Tilbuddet er rettet mod borgere, der er fyldt 18 år, og som bor i egen bolig eller i et socialpsykiatrisk botilbud i 
Gentofte Kommune.  
Cafe Stolpen er et tilbud for borgere, der har en psykisk sårbarhed, psykosociale udfordringer, sindslidelse, 
udviklingsforstyrrelse, funktionsnedsættelse, samt borgere med forskellige misbrugsproblematikker. 

Antal pladser 

25 Pladser 

Fysiske rammer 

Café Stolpen er beliggende i stueplan i en ældre bygning. Adgangsforholdene er handicapvenlige. Der er rampe 
fra hovedindgangen til cafeen, og der er ligeledes elevator i bygningen. Café Stolpen har et stort køkken/al-
rum, som ligger i forbindelse med 2 opholdsrum, som benyttes til forskellige aktiviteter. I forbindelse med 
huset er der to terrasser med adgang til have. 

Personalesammensætning 

I Cafe Stolpen får borgerne støtte og hjælp af pædagogisk personale og social- og sundhedsassistenter. 
Cafeen har åbent mandag – lørdag. 

 

https://socialpsykiatriskteam.gentofte.dk/da
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Faglig tilgang 

Cafe Stolpen arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang. 
Borgerne motiveres og støttes til at bevare, forbedre og udvikle deres fysiske, psykiske og sociale ressourcer  
og potentialer. 
Café Stolpen har fokus på at støtte borgeren i at udvikle og fastholde en positiv identitet, øget selvværd og en 
høj grad af selvstændighed. Den pædagogiske praksis tager udgangspunkt i et indgående kendskab til den 
enkelte borgers behov, ønsker, ressourcer og vanskeligheder. Der er fokus på den borgerrettede effekt af ind-
satsen.  
Der er fokus på at støtte borgerne i at kunne mestre daglige gøremål og at vedligeholde psykiske og sociale 
færdigheder. Herunder at støtte borgerne i deres mulighed for at bevare, forbedre og udvikle deres psykiske 
og mentale sundhed, fysiske og sociale funktioner og leve et hverdagsliv på egne betingelser gennem netværk 
og aktiviteter. 
Den pædagogiske praksis har fokus på at understøtte borgeren med en rehabiliterende tilgang til at indgå i og 
tage ansvar for eget liv og udvikling så selvstændigt som muligt. 
Der arbejdes ud fra en løsningsfokuseret, narrativ, anerkendende, ressourceorienteret og differentieret tilgang. 
Der tages afsæt i den enkeltes ønsker og styrker, hvor den anerkendende tilgang understøtter borgernes mu-
lighed for at anvende erfaringer og succeser i et udviklende perspektiv. 

Pædagogiske metoder 

- Low arousal - konfliktnedtrapning. 
- MI – Motiverende samtale 
- Trivselskort - systematisk kortlægning af egen trivsel i form af netværk, aktiviteter og steder i borgerens 

liv. 

Ydelse 

Samspillet og relationerne mellem borger og personale er et væsentligt element i alle de ydelser, der gives til 
den enkelte borger.  
Ydelserne gives i praksis inden for den ramme af forskellige aktiviteter, som hverdagen består af i Cafe Stol-
pen. Nogle ydelser gives individuelt, men en stor del af ydelserne gives til flere borgere ad gangen. 
I Cafe Stolpen kan den enkelte borger modtage aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §104. Ud-
gangspunktet er at tilgodese den enkelte borgers behov for aktiviteter og socialt samvær samt at give den 
enkelte borger mulighed for at vedligeholde, forbedre og udvikle sociale og praktiske færdigheder gennem 
socialt samvær og aktiviteter.  
Cafe Stolpen tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, ønsker og ressourcer, og ydelser gives både 
som individuelle aktiviteter og som aktiviteter i grupper.  
 
Alle aktiviteter og ydelser har sigte på social træning. Der tilbydes individuelle og gruppebaserede  
støttende samtaler.   
Der arbejdes med at: 

- opbygge eget netværk og trivsel i form af trivselskort. 
- give råd og vejledning i forhold til sundhed og misbrug. 
- motivere for deltagelse i diverse aktiviteter i nærmiljøet. 
- deltage i den daglige drift af caféen.  
- arrangere fælles ture og udflugter ud af huset og fejring af fælles begivenheder og højtider.  
- tilbyde foredrag og undervisning af forskellig karakter afhængig af borgernes ønsker. 

Graduering af støttebehov 

Tilbuddet er uvisiteret. 
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Dokumentation og kvalitetssikring 

Aktivitets-og samværstilbuddet Cafe Stolpen er et uvisiteret tilbud og understøtter netværk og trivsel. Bor-
gerne kommer efter behov. Formålsbeskrivelsen for klubtilbuddet afstemmes kontinuerligt med borgerne fx 
ved cafemøder og i brugerbestyrelsen. 
Borgere der benytter cafeen kontinuerligt tilbydes en indsatsplan, som laves i samarbejde med en cafémedar-
bejder, og der følges op hver halve år. 

Tilsyn 

Aktivitetstilbuddet er omfattet af tilsyn fra Socialtilsynet, Arbejdstilsynet samt levnedsmiddelkontrollen. 
Se tilsynsrapporter på   www.gentofte.dk 

Takst 

Der er ingen takst på tilbuddet, da ydelsen er uvisiteret. 

Egenbetaling 

Der kan forekomme brugerbetaling i forbindelse med udgifter til f.eks. transport samt deltagelse i arrange-
menter. 
Der henvises til ”Serviceniveau for brugerbetaling” på www.gentofte.dk.   

Revision af ydelsesbeskrivelsen 

Ydelsesbeskrivelsen revurderes én gang i hver valgperiode samt ved væsentlige ændringer.  
Godkendt af socialdirektør Helene Rasmussen d.10.6.2021 
  
 

https://gp.gentofte.dk/cases/SAM23/SAM-2021-00319/Dokumenter/Det%20f%C3%A6llescenter%20p%C3%A5%20Stolpeg%C3%A5rdsvej%20Ydelsesbeskrivelser%202021/www.gentofte.dk
https://gp.gentofte.dk/cases/SAM23/SAM-2021-00319/Dokumenter/Det%20f%C3%A6llescenter%20p%C3%A5%20Stolpeg%C3%A5rdsvej%20Ydelsesbeskrivelser%202021/www.gentofte.dk
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