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Gårdens målgruppe og formål
Gården er et botilbud efter servicelovens § 107 til syv unge
voksne med psykiske (psykiatriske) lidelser, der på indflytningstidspunktet er mellem 18 og 35 år. Beboerne vil ofte
have svære udfordringer ift. uddannelse, arbejdsmarked
og social integration. De kan have lidelser, der indebærer
et tæt samarbejde med det psykiatriske system – men de

Behandlingen
Gården har et varmt og struktureret behandlingsmiljø,
hvor beboerne møder synlige og autentiske ansatte.
Med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer får
beboeren en følelse af ansvar for eget liv. Vi arbejder
socialpædagogisk med en række metoder: social færdighedstræning, psykoedukation, Recovery, den lærende
organisation, den anerkendende samtale og KRAP. Vi
arbejder behandlingsmæssigt med Kognitivterapi, samt
sport og motion, mindfulness, Nada akupunktur og TFT/
EFT (Tanke, Fælles, Terapi og Emotionel Fælles Terapi).

kan også have lidelser, der endnu ikke er blevet udredt.
Formålet med et ophold på Gården er blandt andet en
øget sygdomserkendelse, et øget selvværd og træning
af daglig livsførelse, at få en meningsfuld tilværelse med
arbejde, bolig, familie/netværk og aktiviteter på dem
enkelte beboers niveau.

Gården som gruppe
Fællesskabet på Gården er højt prioriteret. Det primære
pædagogiske arbejde er derfor – udover at støtte beboerne i deres skole, uddannelse og eventuelle arbejde – at få
gruppen til at fungere gennem meningsfyldte arbejdsprojekter og aktiviteter, hvor det at skabe og opleve noget
sammen giver en ægte følelse af succes og selvtillid.

Hverdagen på Gården

Personalet

Medarbejderne yder i det daglige støtte, omsorg og
praktisk hjælp til beboerne med udgangspunkt i den
enkelte beboers behov.

Gården er normeret til 5,4 fagligt personale. Gårdens
faglige personale har alle relevante uddannelser og erfaring med at arbejde med mennesker med sindslidelser.
Gården modtager supervision af den erfarne psykolog
Iben Buemann.

Vi vægter Psykoedukation og Terapi rigig højt på
Gården
Til at følge en eventuel skole, uddannelse eller
komme på et værested, et beskyttet værksted eller
på et arbejde.
Til at få styr på egen økonomi, hygiejne og aftaler,
til botræning/ADL.
Til at kunne være sammen med andre mennesker
og få et aktivt fritidsliv.
Til om muligt at (gen-)skabe kontakten til familie
og netværk, hvis denne er mistet.

Visitation
Visitation til Gården skal altid gå gennem en kommune.
Som oftest henvender kommunen sig til Gårdens medarbejdere og fremsender herefter relevante dokumenter og
en samtykkeerklæring fra den mulige nye beboer. Hvis
der endnu ikke er udarbejdet en handleplan som blandt
andet skal indeholde formålet med et ophold på Gården,
er vi behjælpelig med at få denne lavet.
Vi tilbyder gerne et uforpligtende forbesøg her på Gården
for sagsbehandler og eventuelt kommende beboer og
dennes familie efter ønske.

Kontakt
Forstander Maibritt Brøndby. Telefontid på kontoret
mandag 14-16 og tirsdag-torsdag 10-12 på tlf. 46 19 47 41
eller maibritt@botilbudetgaarden.dk

Pris
Roskilde Kommune har pr. 1. Januar 2012 godkendt opholdsbetalingen til 42.200 kr. Herudover kommer egenbetalingen.
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