BOAS Villa

– helhedsorienteret indsats for unge og
voksne med autisme, spiseforstyrrelser
og forstyrret spisning

Et længe ventet
tilbud…
BOAS Villa er et helt nyt botilbud, der
henvender sig til unge og voksne i alderen 1640 år med Autisme Spektrum Forstyrrelse og
spiseforstyrrelser – eller forstyrret spisning, som
kan være en belastningsreaktion til autismen.
Vi står på skuldrene af de erfaringer og
kompetencer, der gennem mange år er udviklet
i vores eksisterende BOAS-afdelinger. Det
betyder, at vi arbejder helhedsorienteret
med såvel spiseforstyrrelsen som autismen
i form af understøttende behandlings- og
udviklingsindsatser som fx autismepædagogik,
sansestimulation, struktureret spisning, kognitiv
terapi og relationsarbejde.

Når man skal tilrettelægge og
gennemføre en behandlende indsats
for personer med Autisme Spektrum
Forstyrrelse og spiseforstyrrelse, så
er det af helt afgørende betydning,
at de involverede fagpersoner har
et indgående kendskab til såvel de
udfordringer, der gør sig gældende
for mennesker med autisme som de
symptomer og faktorer, der spiller ind i
en spiseforstyrrelse. Dette er samlet set
af højeste nødvendighed for at kunne
lykkes med at lave en effektfuld indsats i
forhold til mennesker med både autisme
og spiseforstyrrelse.
Dorte Bek-Pedersen,
Center for Autisme, specialpsykolog
i Børne- og Ungdomspsykiatri

I BOAS Villa har vi en ambition om at være med til at
udvikle nye socialpædagogiske metoder til unge og
voksne med autisme og spiseforstyrrelse.
Vi samarbejder med relavante behandlingstilbud.
Alexandra Huszar, afdelingsleder, BOAS Villa

BOAS Villa – fællesskab
med øje for det enkelte
menneske
I BOAS Villa møder den unge eller voksne et
hold af fagprofessionelle socialkonsulenter
samt andre ligestillede unge i en tryg, rolig,
forudsigelig og nærværende ramme. Fokus
er på den individuelle løsning. Vi har plads
til 6 unge eller voksne.

BOAS Villa er godkendt efter
Servicelovens § 66, stk. 1 nr. 6 samt §107.

Tilbuddet omfatter bl.a.:

• eget værelse med tilhørende bad og toilet
• fælleslokaler med sociale aktiviteter

•	fast tilknyttet socialkonsulent samt fast aften- og nattevagt, som sikrer mulighed for kontakt døgnet rundt

•	kontinuerligt arbejde med udvikling af identitet og selvstændighed

• individuel madplan udarbejdet i samarbejde med diætist
• individuelt tilrettelagte måltider

• struktureret spisning med støtte

•	hjælp til at håndtere og lærer praktiske gøremål i hverdagen
•	samarbejde med fx sundhedsvæsen, familie, arbejdsplads eller uddannelsesinstitution
•	skriftlig status til sagsbehandleren efter tre måneder
samt halvårlige rapporter og opfølgende møder
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Her bor vi
BOAS Villa holder til i en hyggelig
ejendom i Taastrup. Her er 6 værelser,
fælles spisesal og opholdsrum samt
gode udendørsfaciliteter. Vi bor i
et stille kvarter, som tilgodeser de
af vores beboere, der har behov for
mest mulig ro som følge af deres
sanseforstyrrelser. BOAS Villa ligger
tæt på hyggelig hovedgade med caféer
og indkøbsmuligheder. Samtidig er der
nem adgang til offentlig transport til
hele hovedstadsområdet og det øvrige
Sjælland.

BOAS Villa
suf.dk

For yderligere
oplysninger kontakt:
BOAS Villa
Alexandra Huszar
afdelingsleder
3084 4664

alh@suf.dk

