Et § 107 tilbud til voksne særligt sårbare,
med udviklingshæmning, psykiatriske
problemstillinger, dobbeltdiagnoser eller
mildere behandlingsdomme.

BOSTEDET
”FONDEN
HØJSKOLEN
ELVERHØJ”

ET DEJLIGT OG TRYGT STED AT
BO OG UDVIKLE SIG – HER FÅR
DU MULIGHEDEN FOR BÅDE
PRAKTISK OG PERSONLIG
KOMPETENCEUDVIKLING.

ET DEJLIGT OG TRYGT STED AT BO OG UDVIKLE SIG – HER FÅR DU MULIGHEDEN FOR BÅDE PRAKTISK OG PERSONLIG KOMPETENCEUDVIKLING.

Der er rigtig mange måder at komme i
kontakt med os på:

Først og fremmest er du altid velkommen til at
ringe og få en snak på 56 57 87 84.
Ønsker du at blive indskrevet på Elverhøj, skal
du kontakte din sagsbehandler og fortælle det,
det er din sagsbehandler der kan hjælpe dig
med at blive visiteret.
Du finder mere info om Elverhøj på:
www.elverhoej.dk
Facebook: Bostedet ”Fonden Højskolen
Elverhøj”
Tilbudsportalen.dk – tilbud til voksne og søg
efter Højskolen Elverhøj.
LOS.dk – Find tilbud og søg efter Stevns
kommune.
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Du får også:

Vi forventer:

På Elverhøj bor du sammen med andre ligestillede. Det skaber mulighed for en masse samtaler,
samvær og fælles aktiviteter. I har mulighed for mere end én ferie sammen om året og du har rig
mulighed for at finde venner for livet.

På Elverhøj bor du sammen med andre der kan have lignende problemstillinger som du selv. Det skaber mulighed for en masse samtaler, samvær og fælles
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At du er klar på at din indskrivning vil foregå som et samarbejde mellem dig og os. Og at vi forventer at du tager del i de planlagt praktiske opgaver der er på Elverhøj,
samt de fælles aktiviteter vi planlægger.
Derudover forventer vi at du er medaktør i planlægningen af dit liv og de kompetencer og færdigheder du skal have. Det er dit liv det handler om og derfor kan vi
ikke gøreELVERHØJ
det uden dig.TILBYDER:
Du skal være villig til at have medansvar og villig til det gode samarbejde.
Vi har 11 pladser og du får dit eget
værelse med fælles bad & toilet. På
Elverhøj vægter vi samvær og fælles
Du får også:
aktiviteter og har derfor mange og
gode fælles arealer.
Vi er et specialiseret tilbud til dig
der har brug for trygge og stabile
rammer, så du kan udvikle dig og
lære. Vi støtter dig i
kompetenceudvikling både praktisk
og personligt, så du på sigt bliver
klar til at bo i egen bolig eller evt.
bolig med støtte.
Hos os får du en primær
kontaktperson og en sekundær
kontaktperson, de er med til, i
samarbejde med dig at finde frem til
dine særlige støttebehov og
udfordringer, således at i sammen
kan planlægge hvilke mål du vil
arbejde med, vi arbejder primært
med mål for et år af gangen men
med flere delmål.

At du er klar på at din indskrivning vil foregå som et samarbejde mellem dig og os, at du tager del i de
planlagt praktiske opgaver der er på Elverhøj, samt de fælles aktiviteter vi planlægger.
Derudover forventer vi at du er medaktør i planlægningen af dit liv og de kompetencer og færdigheder
du skal have. Det er dit liv det handler om og derfor kan vi ikke gøre det uden dig. Du skal være villig til
at have medansvar og villig til det gode samarbejde.

