Globen Vesthimmerland
Synonym for Vesthimmerland kommunes
dagtilbud for voksne i specialområdet.

Globen er til stede på 7 forskellige adresser i
Kommunen og henvender sig til mennesker der enten midlertidigt eller varigt har
brug for støtte i hverdagen eller på arbejdspladsen.
Globen tilbyder aktivitet & samværstilbud efter lov om social service § 104.
Desuden tilbydes Beskyttet beskæftigelse efter lov om social service § 103 .
Ydermere etableres virksomhedspraktikker enten i grupper eller individuelt.
Som noget ganske nyt tilbyder vi en Særlig Tilrettelagt Uddannelse STU for
aldersgruppen 16 – 25 år. Uddannelsen udspringer fra Vilsted Søgård ved Ranum.
Globens afdelinger modtager dagligt 165 borgere + virksomhedscenter og
specialpraktikker.
Der er ansat 32 personaler, hvoraf størstedelen har en socialpædagogisk
uddannelse ofte suppleret med anden faglig grunduddannelse.
Alle pladser besættes af Vesthimmerland Kommunes Myndighedsafdeling eller
gennem jobcentret i kommunen. Der tilbydes ergoterapi + fysioterapi efter aftale.
Globen Løgstør tilbyder 3 spor:
Aktivitets & Samværsafdelingen henvender sig til mennesker med brug fo r meget
støtte i hverdagen. Der fremstilles hobbyting og tilbydes motion og musik samt
mange sociale aktiviteter. Der mulighed for svømning til hverdag eller i aftenklub.
Produktionen i Hallen er en mindre produktionsenhed der sammen med køkkenet
producerer med salg for øje. Hallen samarbejder med mange lokale virksomheder
og køkkenet bager og braser, så det er en sand lyst.
Optimisterne er Gruppen for erhvervet hjerneskade, der dagligt frekventeres af
borgere med enten forbigående eller mere varige udfordringer i dagligdagen.
Gruppen er meget udadvendt og deltager i mange spændende arrangementer,
herunder virksomhedsbesøg og tilbydes ledsagelse ved jobpraktikker.
Gundersted Købmandsgård er en satellit til Løgstør med drift af en købmandsbutik
som speciale. Gundersted har siden 2001 betjent lokalsamfundet med dagligvarer
i et tæt samarbejde med en kreds af borgere der gennem foreningen Gundersted

Købmandsgård,

samt

Min

Købmand

i

Farstrup

driver

en

socialøkonomisk

virksomhedsmodel, hvor Vesthimmerland kommune levere betjeningen.
Vilsted Søgård er ligeledes en satilit med speciale i drift af en gård ved Vilsted Sø.
Her tilbydes B&B og udlejes kursuslokaller med fuld forplejning. Gården tilbyder
handicapridning eller terrænridning på islandske heste. Desuden råder gården
over eget gartneri og træværksted.
STU Vilsted er en 3 årig specialuddannelse der henvender sig til unge mellem 16
og 25 år. Vi tilbyder elever med udfordringer fordybelse i fagene dyr & natur
samtidig med hverdags regning – IT og samfundsfag.
Kulturbutikken Løgstør er et værested for mennesker der skaber fælleskaber og
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arrangerer 2 årlige hal fester.
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komponenter til ventilationsudstyr. Stedet er desuden montageværksted for bl.a.
firmaet Hoptimist og firmaet Dantoy. Globen Aars har desuden en specialafdeling
for destruktion af elektronik skrot. Afdelingen sikrer sikker datadestruktion for
Vesthimmerland kommune.
Globen Aalestrup er ligeledes med flere spor: Aktivitets & Samværsafdelingen
henvender sig til mennesker med brug for meget støtte i hverdagen. Der
fremstilles hobbyting og tilbydes motion og musik samt mange sociale aktiviteter.
Produktionen på Dalgaardsvej er et montageværksted bl.a. for virksomheden
Dantoy og flere lokale virksomhede bl.a. Treco og Fjelsø.
Rutebilsstationen er en satellit til Aalestrup og har til formål at servicere
lokalsamfundet med kioskdrift og drift af offentlige toiletter og venterum for
rejsende. Arbejdspladsen er et spændende træningssted til borgere, der senere
ønsker at gå butiksvejen.
Café Rutt er ligeledes en satellit til Aalestrup der drifter en spændende café og
gavebutik. Stedet er et specialtilbud og øger koblingskompetensen til det
omkringliggende samfund. Der tilbydes svømning og ridning i Globen Aalestrup.
Udover disse adresser fungerer Globens personaler som mentorer for borgere der
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og
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Vi

arbejder

målrettet

efter

paradigmeskiftet fra ”beskyttet til støttet” og styrker dermed primært den enkelte
borgers selvhjulpethed, selvstændighedsfølelse og arbejdsglæde.
Vi arbejder med KRAP som pædagogisk metode og Relations-pædagogik som en
forudsætning.

