Café Laicos
Ørbæklund 1
7330 Brande
Tlf. 99 60 37 05

I cafeen har du mulighed for at købe en ernæringsrigtig,
spændende og alsidig kost, som kan medvirke til fysisk og
psykisk velvære.
Du har mulighed for at indtage et måltid sammen med andre
eller tage maden med hjem.
I cafeen kan du møde andre ligesindede i trygge rammer.
I cafeen har du mulighed for at opbygge nye venskaber.
I cafeen kan du læse dagens / ugens avis.
Du har mulighed for at deltage i sociale og kulturelle
arrangementer.
Du har mulighed for at arbejde i cafeen eller køkkenet. Læs
mere i denne folder side 7-11.
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Fysiske rammer.
Cafeen er placeret samt indrettet sådan, at det er let og
overskuelig at gå ind i cafeen udefra, dvs. at cafeen har egen
indgang.

Praktiske oplysninger.
Der er ansat to kokke, en ernæringsassistent og en cater i
køkkenet.
Åbningstider: Mandag – søndag kl. 8.00 - 22.00. Cafeen kan
holdes længere åben, såfremt der er behov for at se en film
færdig. I weekenden er der mulighed for at holde cafeen åben
til kl. 24 i forbindelse med socialt samvær. Der vil ikke være
personale tilstede efter kl. 22. Der låses ud til køkkenet kl. 22.
Værestedet er en del af cafeen.
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Morgenmaden serveres: Mandag, lørdag og søndag fra kl.
8.30
Tirsdag – fredag fra kl. 8.00
Middagen serveres:

Alle ugens dage fra kl. 12.00
Om fredagen er der buffet kl. 12.0013.00
Det er altid en god idé at bestille dagens middag i god tid, hvis
du vil være sikker på, at der er en portion.
Der kan købes a`la carte retter fra menukortet. Kom ind i
cafeen og få det aktuelle menukort eller se det på vores
hjemmeside: www.socialpsykiatrisyd.ikast-brande.dk
Eftermiddagskaffen serveres: Alle ugens dage så snart den er
klar, dog senest fra kl. 14.30.
Aftensmad serveres:
Alle ugens dage fra kl. 17.30.
Til aften kan der købes:
- Dagens middag (hvis der er noget i overskud)
- Kold / lun anretning
- Håndmadder (skal bestilles inden kl. 13.00)
- Der kan købes rugbrød og pålæg.
Der kan forudbestilles festarrangementer 14 dage i forvejen.
Skal bestilles ved kokken eller cater tlf. 99603704
Der sælges og serveres ikke øl, vin og spiritus andet end ved
specielle lejligheder.
Der er mulighed for at købe forskellige former for varme
drikke fx kaffe, the, kakao, café au lait mm.
Der kan desuden købes sodavand.
Café personalet / brugere der er ansat i cafeen sørger for
almindelig oprydning, aftørring af borde og opvask.
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Kostpolitik i Café Laicos:
Der arbejdes sundhedsfremmende i Café Laicos, så derfor
indkøbes der fiberrigt og fedtfattigt. Det betyder bl.a., at der
købes brune / vilde ris, fuldkornspasta, fuldkornsbrød min 8g
kostfibre pr 100g, grove grøntsager – gerne årstidens
grøntsager, magert kød, magre mælke-/ surmælksprodukter.
Kosten der købes i cafeen er ernæringsmæssigt korrekt
sammensat. Der er lagt vægt på gode råvarer.
Kosten er varieret og sammensat ud fra tidens kostprincipper,
hvor der er opmærksomhed på at spare på saltet, sukkeret og
fedtet i maden
Der kan efter brugernes behov laves særlige aftaler om hensyn
til kostens sammensætning og indhold.
Middagsmaden tilberedes ud fra følgende tallerkenmodel:
¼ af tallerkenen består af
kød, fisk eller indmad,
hvilket svarer til ca. 150g
¼ af tallerkenen består af
brune / vilde ris,
fuldkornspasta, kartofler
eller brød. Dette svarer til
max 100g kogte ris, pasta
eller kartofler.
½ af tallerkenen består af
grøntsager, hvilket svarer til
250 - 300g
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Til eftermiddagskaffen kan der købes grovboller,
fuldkornsbrød, smoothies, frugt etc.. Et par gange om ugen kan
der købes kage.

Køb af kosten
Du kan vælge, at indgå en kostaftale, der omfatter fuld kost, 3
hovedmåltider eller enkelte måltider.
Har du indgået en kostaftale, overfører du et fast beløb til
cafeens konto i Sydbank. Kostaftaler kan opsiges med en
måneds varsel.
I de perioder du ikke er hjemme, kan du få pengene retur, hvis
de har givet køkkenet og Lisbeth besked senest 2 dage før,
gælder ikke ved indlæggelser.
Hvis du ikke har en fast kostaftale, kan du købe måltider efter
behov i cafeen. Se det aktuelle menukort.
Såfremt du ikke af handlekommunen er visiteret til en
kostordning i cafeen skal du betale moms af kostprisen.(på
menukortet ikke visiterede priser)
Prisen reguleres og fastsættes for 1 år ad gangen pr. 1. januar.
Det er muligt at sætte nogle penge ind på en ”konto” i cafeen.
Heraf kan du løbende betale, det du ønsker at købe. ”Kontoen
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kan aldrig overtrækkes, altså gå i minus. Der kan heller ikke
senere udbetales penge fra denne konto.

Beskæftigelse i Cafe Laicos kan foregå på følgende
måde:
Afklaringsperiode:
Der vil for alle brugere være en afklaringsperiode på 4 måneder
med evaluering hver 14. dag.
Evalueringen vil blive gennemgået med brugeren og personalet
i køkkenet.
Formål:
Målet med afklaringsperioden er at vurdere, hvorvidt den
enkelte bruger skal fortsætte i cafeen / køkkenet som en
aktivitet, en beskæftigelse eller i et skånejob eller fleksjob.
Arbejdskontrakt:
Der vil blive udarbejdet en kontrakt for alle, der arbejder i cafe
og køkken.
I kontrakten vil der blive opstillet mål for arbejdet. Den enkelte
vil blive oplært til arbejdet i enten cafeen og / eller køkkenet,
hvor allerede eksisterende introduktionsmateriale benyttes.
Kontrakten tilrettelægges ud fra den enkeltes egne ønsker,
ressourcer og formåen og skal have sammenhæng med de mål,
der er opstillet i brugerens handleplan.
Der indgås konkrete aftaler om støtte og vejlednings behov
mellem brugeren og køkkenpersonalet.
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Eks.:
1 Har behov for støtte / vejledning fra køkkenpersonalet til
følgende opgaver.
2 Kan selvstændigt udføre følgende opgaver.

Cafeen / køkkenet som en aktivitet:
Hvis det efter afklaringsperioden vurderes, at brugeren ikke har
været stabil i fremmødet og / eller har brug for støtte / vejledning til arbejdsprocessen af køkkenpersonale vil arbejdet i
cafeen / køkkenet kunne fortsætte som et aktivitetstilbud.
Aktivitetstilbuddet evalueres hvert ½ år. Evaluering har til
formål at vurdere, hvorvidt brugeren fortsat kan arbejde i
cafeen / køkkenet som aktivitet eller evt. med tiden kan blive i
stand til at fungere i et skåne- / fleksjob.
Cafeen / køkkenet som beskæftigelse:
Hvis det efter afklaringsperioden vurderes, at brugeren har
været stabil i fremmødet og kan deltage i arbejdsprocessen med
lidt støtte fra køkkenpersonale, kan aktivitetstilbuddet i cafe /
køkken fortsætte som et beskæftigelsestilbud. Timeantallet kan
variere og vurderes ud fra den enkeltes egne ønsker, ressourcer
og formåen.

8

Når brugeren er ansat i cafe / køkken som beskæftigelse vil det
af arbejdskontrakten fremgå hvor lang tid og på hvilke
betingelser, den enkelte er ansat.
Tilbuddet evalueres hver tredje måned, men der kan være
undtagelser afhængig af den enkeltes situation. Der evalueres
dagligt med brugeren om, hvordan det er gået.
Lovregler:
Alle førtidspensionister vil kunne benytte sig af dette tilbud,
såfremt de er i besiddelse af de ovenstående kompetencer.
Tilbuddet kan aflønnes i form af en arbejdsdusør og udregnes
individuelt og i samarbejde med Ikast - Brande kommunes
jobcenter. Det vil dog have betydning for udbetaling af
varmetillæg, reduktion af licens og helbredstillæg, hvis den
enkelte tjener mere end 72.200,00 kr. pr. år.( 1/1-14), afhængig
af, hvilken ordning du har. Lønnen er skattepligtig og der
udbetales løn hver måned.
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Cafeen / køkkenet som et skåne- / fleksjob:
Skånejob:
Hvis det efter afklaringsperioden vurderes, at den enkelte har
været stabil i fremmødet og kan deltage i arbejdsprocessen kun
med vejledning fra køkkenpersonale, men ikke kan fastholde
eller få et normalt job på nedsat tid på normale vilkår på
arbejdsmarkedet, kan arbejdet i cafe / køkken fortsætte som et
skånejob.
Når brugeren er ansat i cafe / køkken i et skånejob, vil det af
arbejdskontrakten fremgå i hvor lang tid og på hvilke
betingelser, den enkelte er ansat.
Lovregler:
Ovenstående er gældende for pensionister, der modtager
førtidspension.
Kommunen tilbyder skånejob og vil udbetale løntilskud til
arbejdsgiver, og skånejob aflønnes med et individuelt aftalt
beløb og i forhold til hvad lønnen er for ansatte indenfor
restaurationsbranchen. Dette sker i et samarbejde med Ikast Brande kommunes jobcenter.
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Fleksjob:
Hvis det efter afklaringsperioden vurderes, at den enkelte har
været stabil i fremmødet og kan deltage i arbejdsprocessen kun
med vejledning fra køkkenpersonalet, og hvor brugeren har en
varig begrænsning i arbejdsevnen og ikke kan opnå eller
fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,
vil der kunne oprettes et fleksjob.
Når brugeren er ansat i cafe / køkken i et fleksjob vil det af
arbejdskontrakten fremgå i hvor lang tid og på hvilke
betingelser, den enkelte er ansat.
Lovregler:
Fleksjob er et tilbud for personer bosiddende i Ikast- Brande
Kommune, hvor mulighederne for revalidering til
beskæftigelse på normale vilkår skal være afprøvede.
Fleksjob er for personer, der ikke modtager førtidspension.
Bopælskommunen er ansvarlig for bevilling af fleksjob. Løn
og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde mellem de faglige
organisationer, arbejdsgiver og arbejdstager. Kommunen
betaler løntilskud til arbejdsgiveren.
Fleksjob aflønnes med de overenskomstmæssige timesatser.
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