Bostøtte Sjælland
DEN FORSKEL, DER GØR EN FORSKEL

Bostøtte Sjælland
Bostøtte Sjælland er et særligt tilrettelagt tilbud for borgere over 18 år, der er
på vej eller allerede bor i egen bolig, og som har behov for støtte.
Støtten tager udgangspunkt i den enkelte borger, og baserer sig på
anerkendelse og samarbejde. Sådan skaber vi en god relation, der er
meningsfuld for borgeren, og dermed de bedste succeskriterier.
Vi tror på, at vi, ved at yde en helhedsorienteret og målrettet indsats, kan
sikre, at borgeren gennemgår en positiv udvikling, der styrker denne til
fremtidig egen livsmestring.

Vi tilbyder
Bostøtte Sjælland kan gennemføres efter følgende bestemmelser:
 Efterværn jf. SEL § 76
 Mentorordning jf. LAB § 78
 Støtte i egen bolig jf. SEL § 85
 STU elever med behov for botræning
Støtten omfatter således:
 Efterværnsordninger for unge, der flytter i egen bolig, og som har behov
for pædagogisk vejledning.
 Støtte til førtidspensionister i egen bolig.
 Enkeltmandsprojekter for borgere, der bor i egen bolig og som har
omfattende behov for støtte. Der kan være tale om personer, der pga.
særlige vilkår ikke kan bo i botilbud eller andre skærmede miljøer, men
som har brug for vedvarende omsorg og pædagogisk støtte.
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Den pædagogiske indsats
Vi arbejder relationsorienteret, og tager udgangspunkt i den enkelte borgers
ressourcer og problemstillinger.
Helt centralt er det, at den enkelte medarbejder involverer sig i den enkelte
borger, og gennem samvær, samtale og aktiviteter inviterer til en personlig
relation baseret på ligeværdighed og gensidighed.
Det vigtigste pædagogiske redskab er samtaler med borgeren. Samtalerne
tager forskellig form og har forskellige formål. Essentielt er det dog hver gang,
at medarbejderne lytter til borgeren, og giver denne et ligeværdigt modspil
omkring udvikling og mestring af livet.

Medarbejdere
Vores unikke bostøtteteam består af yderst kompetente medarbejdere, der har
stor erfaring på området. De har udviklet den helt særlige ekspertise, der skal
til for at kunne arbejde pædagogisk med borgere i deres eget hjem, så den
enkelte får den nødvendige støtte uden at grænserne for deres privatsfære
bliver overskredet.

Samarbejde
Aftaler om samarbejde tilrettelægges
individuelt. Der tages udgangspunkt i
den enkelte borgers ønsker og behov i
samarbejde med den kommunale
sagsbehandler. Ofte vil der være behov
for samarbejde med arbejdsgiver,
produktionsskole, uddannelsessteder
mv. Desuden vil der altid være fokus på
at støtte borgeren i at styrke kontakten
til familie og andet netværk.

Visitation
Visitationen sker via den kommunale
sagsbehandler. De relevante sagsakter
gennemgås, og vi tager sammen med
sagsbehandleren og borgeren stilling
til, om et tilbud i Bostøtte Sjælland vil
være det rette for borgeren. Der vil
altid forud for indskrivningen blive
afholdt møde, hvor forventningerne til
indsatsen vil blive drøftet, og hvor
timetal og pædagogisk indsats vil blive
fastlagt.

.
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Vi tror på det!
For de fleste borgere gælder det, at det er en langvarig proces, førend de er i
stand til selv at styre deres liv på betryggende vis. Der er ofte både gode og
dårlige perioder, og nogle borgere vil have behov for støtte og guidning
igennem længere tid.
Men vi er tålmodige. Vi holder fast i, sammen med borgeren, at bevare det
langsigtede mål, også selvom borgeren nogle gange oplever regression i
udvikling og stabilitet.
Vi tror på ”det lange seje træk”, og vi har erfaring med, at det langsigtede mål
kan nås, ved hele tiden at opsætte små mål, som skal opnås ved små skridt.
Små mål og små skridt gør det overskueligt og meningsfuldt for borgeren, og
er derfor den mest effektive vej til i sidste ende at nå det overordnede mål.

Kontakt
Fonden Hedehuset
Havnevej 2, 9550 Mariager
Tlf. 98 54 16 82
CVR 74 66 30 28
hedehuset@hedehuset.dk

www.hedehuset.dk
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