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Borgere med autismespektrumforstyrrelse har ret til et individuelt og
helhedstænkende tilbud om hjælp.
Vores pædagogiske tilgang til borgere med autismespektrumforstyrrelse er anerkendende og
helhedsorienteret. Vi understøtter den enkelte borgers individuelle behov for hjælp og struktur, og vi har
fuld forståelse for, at det for nogle er meget svært at deltage i det fællesskab, som et botilbud nu en gang
er, men samtidig også svært at undvære.
Vores fornemste opgave er først og fremmest ”at forstå, hvad den anden forstår”, og derefter i samarbejde
med den enkelte borger, at få tilrettelagt hjælpen og støtten, så den understøtter den enkeltes
udviklingsperspektiv bedst muligt. Ligeledes er den enkeltes livskvalitet i fokus – også med afsæt i den
enkelte borgers individuelle og specifikke ønsker og behov.
Botilbuddet Fuglsang består pr. 1. maj 2017 af to huse ved siden af hinanden – med plads til 6 borgere i
hvert hus. I eftermiddags- og aftentimerne er der 3 pædagogiske medarbejdere tilknyttet de to huse. Om
natten er der 1 sovende nattevagt.
På Botilbuddet Harlekin Opgang har borgeren sin egen lejlighed. Der er i alt 4 lejligheder i opgangen, hvor
der også findes fælles køkken og opholdsstue.
Fælles for vores botilbud er, at der også tilbydes dagtilbud i form af Samvær og Aktivitet (§104),
arbejdsprøvning, ressourceforløb samt STU (Særlig tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov)
Hvis du vil vide mere, kan du læse om vores faglige tilgang til mennesker med autismespektrumforstyrrelse
på vores hjemmeside www.hedehuset.dk.
Du er også meget velkommen til at kontakte os på tlf. 98 54 16 82.
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