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Målgruppe:
Støtteboligernes målgruppe er borgere mellem 18 og 25 år1, som er berettiget til støtte efter Serviceloven (SEL) § 85 eller Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) § 78. Der er tale om unge,
som af forskellige grunde har vanskeligheder ved at håndtere hverdagen i egen bolig. Der er tale
om psykisk sårbare unge med forskellige symptomer på mistrivsel, såsom angst, depression,
selvskadende adfærd.
Det er unge, som i relation til bolig og ungdomsliv, ofte har vanskeligheder i forhold til:





at skabe positive sociale relationer – har derfor ofte et sparsomt netværk
at skabe en stabil boligsituation
at styre økonomi, post, rengøring mm.
at fastholde beskæftigelse eller uddannelsesaktiviteter

Af hensyn til at kunne skabe og vedligeholde et trygt, ressourceorienteret og udviklende bofællesskabsmiljø for målgruppen, er det afgørende at kunne afgrænse tilbuddet i forhold til unge
med:





et behandlingskrævende misbrug af hash, stoffer eller alkohol
selvdestruktiv adfærd, som gør den unge ude af stand til at tage vare på sig selv
voldelig/truende og kriminel adfærd
psykose, som medfører forvrænget virkelighedsopfattelse

Optagelse og indflytning i støtteboligen er betinget af, at den unge er parat til at deltage i uddannelses- eller beskæftigelsesrettede aktiviteter i dagtimerne – eller som minimum at være indstillet
på at arbejde på at blive parat til det. I forhold til unge, som ikke er i aktive tilbud, vil der blive arbejde med motivation for at komme i gang. Det tilstræbes, at en overvejende del af de unge i tilbuddet er i aktive tilbud i dagtimerne med henblik på, at der i kollegiet skabes en kultur, hvor det
er normen, at beboerne står op og tager af sted til aktiviteter med et uddannelses- eller beskæftigelsesmæssigt sigte.
Det er som i det eksisterende tilbud ikke et krav, at denne aktivitet er forankret i Træningshøjskolens øvrige tilbud. Det kan ligeså vel være forløb på Produktionsskolen, et daghøjskoleforløb eller
en anden form for forberedende eller støttende indsats.
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Beboerne skal kunne håndtere at være alene hjemme – både på eget værelse og i huset som
helhed, da tilbuddet ikke er døgndækket. Det kan derfor ikke garanteres, at der altid vil være
medarbejdere eller andre beboere hjemme.
Da tilbuddet er en midlertidig boligløsning mhp. at udvikle evnen til at bo og leve mere selvstændigt, er det vigtigt, at den unge er parat til arbejde på at opøve disse evner og til at indgå i læringsfokuserende samarbejde med personalet om, hvad der skal til for at nå dette mål.
Bevilling og aktiviteter
Der bevilliges som i det eksisterende tilbud på Træningshøjskolen 9 mentortimer/støttetimer
ugentligt. Disse tilrettelægges og fordeles i et individuelt tilpasset Ugeskema for støtte, hvori der
indgår både individuelle støtteaktiviteter og fællesaktiviteter.
Eksempler på individuelle aktiviteter:








planlægning af ugeskema
vækning om morgenen og hjælp til at komme af sted til beskæftigelse/uddannelsesforberedelse
planlægning af indkøb
hjælp til postsortering/budget mm.
hjælp til tøjvask, rengøring mm.
ledsagelse til samtaler udenfor huset; udredning, behandlings/medicinopfølgning, rådgivermøder, uddannelsesvejledning mm.
individuelle samtaler om trivsel, læringsbehov og hverdagsliv i boligen

Eksempler på fællesaktiviteter:





indkøb
fælles spisning
sociale aktiviteter
udflugter

Personalenormering:
I støtteboligerne er der 2 fuldtids ansatte medarbejdere ansat med forskudt tjenestetid, ligesom
der er tilknyttet socialrådgiver 4 timer/uge til at forestå samarbejdet med myndighed og boligforeninger, som ofte vil være aftagere af beboere fra boligen. Det vil blive prioriteret, at der er personale til stede i de tidlige morgentimer for at støtte op om, at de unge kommer af sted til deres
planlagte aktiviteter. I forlængelse heraf vil der være personale til stede i eftermiddagstimerne,
hvor der erfaringsmæssigt vil være det største behov for botrænings-aktiviteter. Der er som udgangspunkt ikke personale til stede i weekenden.
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Fordelingen af arbejdstider kan se således ud:
Medarb. 1

Mandag
8-15

Tirsdag
12-19

Onsdag
8-16

Torsdag
12-20

Medarb. 2

12-19

8-15

8-16

12-20

Socialrådgiver

14-16

Fredag

Lørdag

Søndag

8-15
(hver anden
fredag)
8-15 (hver anden fredag)

I alt
37

37

14-16
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Et ugeskema for støtte på Kollegiet kan se således ud:
Aktivitet

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8-12

Morgenvækning/
klargøring til
aktivitet
Motivationsarbejde ift. de
”ikkeaktivierede”
Kollegiemøde
(15-16)

Morgenvækning/
klargøring til
aktivitet
Motivationsarbejde ift. de
”ikkeaktivierede
Socialrådgivertid
Kontakt til rådgiver og boligsøgning

Morgenvækning/
klargøring til
aktivitet
Motivationsarbejde ift. de
”ikkeaktivierede

Morgenvækning/
klargøring til
aktivitet
Motivationsarbejde ift. de
”ikkeaktivierede
Socialrådgivertid
Kontakt til rådgiver og boligsøgning

Morgenvækning/
klargøring til
aktivitet
Motivationsarbejde ift. de
”ikkeaktivierede

16-17

Indkøb

Rengøring af
værelser

Oprydning i
fællesarealer
(forberedelse til
rengøring torsdag)

Rengøring af
værelser

17-19
Derudover

Madlavning
Ikke skemalagt
ad hoc opgaver:
Støtte til øvriger indsatser/møder, anden behandling, individuelle samtaler
vedr. mål for
støtteindsatsen

Ikke skemalagt
ad hoc opgaver:
Støtte til øvriger indsatser/møder, anden behandling, individuelle samtaler
vedr. mål for
støtteindsatsen

Ikke skemalagt
ad hoc opgaver:
Støtte til øvriger indsatser/møder, anden behandling, individuelle samtaler
vedr. mål for
støtteindsatsen

14-16

Fællesspisning
Ikke skemalagt
ad hoc opgaver:
Støtte til øvriger indsatser/møder, anden behandling, individuelle samtaler
vedr. mål for
støtteindsatsen

Lørdag
Tilkald

Søndag
Tilkald

Ikke skemalagt
ad hoc opgaver:
Støtte til øvriger indsatser/møder, anden behandling, individuelle samtaler
vedr. mål for
støtteindsatsen

Det er hensigten, at der kan tilknyttes frivillige personer til tilbuddet. Det kunne eksempelvis være
ift. at arrangere fællesspisning og øvrige sociale arrangementer. Den frivillige indsats er et supplement til den indsats, som de ansatte yder.
Placering:
Der etableres 7 støtteboliger i stort bofællesskab og 1 udslusningslejlighed i Poul Paghs Gade 13. Der er tilknyttet fælleskøkken, tv-stue, toilet, vaskerum og badefaciliteter.
Visitation:
Leder af Socialcenter Ung, Jobcenter Ung og leder på Træningshøjskolen forestår i samarbejde
visitationen til tilbuddet. Visitationen sker under hensyntagen til sammensætningen af unge i kollegiet. Den unge inviteres efter aftale med rådgiver til et besøg i boligen, og der laves efter bevilling af ophold aftale om indflytning, når der er ledig plads.
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