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Til tema 3: Selvstændighed og relationer
At der er støtte til at bevare tilknytningen til familie og dyrke et personligt netværk, herunder at der
er plads til søskende og andre pårørende ved arrangementer.
At både medarbejdere og omgivelser tilpasses nye behov (som følge af sygdom eller alder), således
at beboere og grupper i størst mulig udstrækning kan bevare deres sociale relationer.
At specielt unge og voksne støttes i at tage del i det omgivende samfund.

Til tema 4: Indflydelse og medvirken i eget liv
At man er opmærksom på det enkelte menneskes situation, særpræg og de ønsker, det udtrykker
gennem krop, følelser og handling. Og at man derudfra støtter det enkelte menneske til at træffe
deres eget frie valg i det omfang, som det kan, og inden for de rammer, der må sættes af hensyn til
fællesskabet og Marjattas grundværdier. Herunder at man giver et modspil til de umiddelbare
interesser, der viser sig hos beboeren.
At der er mulighed for et varieret arbejdsliv, herunder at STU giver mulighed for at afprøve sig selv
i flere muligheder.
At beboerne støttes i at fastholde sine kompetencer og udvikle sig gennem alle livets faser.
Herunder at det musiske og kunstneriske miljø livet igennem bidrager til at nå beboerne, både som
udøvende og modtagere.

Til tema 5: Sundhed og trivsel
At mødet mellem beboere og medarbejdere, og mellem beboere indbyrdes, er præget af
medmenneskelighed og respekt.
At man har lange og varige relationer både til medarbejdere og til andre beboere. Dels ved at der er
familielignende forhold i bogrupperne, og at man har mulighed for at mødes på tværs af
aldersgrupper, bo og arbejdssteder. Og dels ved at man kender sin egen og andres livshistorie som
forudsætning for at forstå og holde af sig selv og andre.
At der livet igennem er opmærksomhed på kost og motion som grundlæggende sundhedsfaktorer
samt på den almene sundhedstilstand. Herunder at der er opmærksomhed på forebyggelse,
opdagelse og håndtering af demens, samt at antroposofisk og traditionel medicin anvendes
hensigtsmæssigt.
At der er en genkendelig struktur og rytme i dagens, ugens og årets gang. Dagligdagen skal fungere
stabilt, men der skal også være plads til velovervejede afvigelser.
At man støtter beboerne i en positiv seksuel udvikling.

Til tema 8: Forældre og pårørende samarbejde
At der overordnet er et tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejdere og forældre, så der skabes en
helhed og sammenhæng i den enkelte beboers liv. Herunder:
 At vi gennem dialog med både skole/værksted/bosted får indsigt i individuelle mål,
indsatser og status (f.eks. fra pædagogiske konferencer), så vi som pårørende kan
understøtte disse mål og indsatser.
 At vi er velinformeret om de ting, der sker i hverdagen, så vi kan tale med beboeren om
oplevelser og planer (især for beboere med kommunikationsproblemer)
At vi som forældre/pårørende får kendskab til og respekt for de antroposofiske grundtanker og
måden de bruges på terapeutisk og pædagogisk.
At informationsopgaven tilrettelægges, så den ikke tager tid fra det pædagogiske arbejde.
At vi alle respekterer hensynet til fællesskabet og udmøntningen af de fælles værdier.
At pårørende får lejlighed til at dele oplevelser, møde forståelse og hente inspiration hos andre
pårørende også på tværs af aldersgrupper og livsfaser. For eksempel gennem fællesarrrangementer
som basaren og gennem tilbud om en mentor blandt de mere erfarne pårørende.
At Marjatta behandler de pårørende individuelt ud fra opmærksomhed på deres situation og behov,
herunder de pårørendes individuelle ønsker om at deltage som frivillige og at involvere sig i
beboernes liv.

Til tema 9. Organisation og ledelse
At Marjatta er en stabil organisation med synlige værdier, så man kan have tillid til at det er et
tilbud for livet.

Til tema 10: Kompetencer
At tiltrække og fastholde dygtige, veluddannede og engagerede medarbejdere. Herunder at
ansættelse kan kombineres med kurser og videreuddannelse på seminariet.
At medarbejderne i boenheden opleves som en samlet helhed med fælles viden, holdninger og
værdier.
At man bevidst udforsker og anvender de muligheder som ny teknologi tilbyder.
At Rudolf Steiners antroposofiske menneskebillede fastholdes og omsættes i en tidssvarende
tilgang til beboerne, både hvad angår menneskesyn, sygdomsbehandling, pædagogik, kunst og
arkitektur.

Til tema 12. Fysiske rammer
At et smukt og velfungerende fysisk miljø med god kontakt til naturen støtter op om Marjattas
terapi og værdier.

