SUF Midt/Vest

Et målrettet og
fleksibelt tilbud til
unge, der har brug
for støtte til bo selv

Botræning til unge
med psykosociale
udfordringer
SUF MIDT/VEST er et tilbud til unge og voksne med
psykosociale udfordringer, der har behov for botræning.
I tæt samarbejde med den unges faste socialkonsulent
får den unge støtte til at skabe struktur i hverdagen og
skabe sig et værdifuldt liv i egen lejlighed.
Vi tilbyder skræddersyet løsninger, der imødekommer
individuelle udfordringer og behov.

SUF
Den Sociale Udviklingsfond

SUF Midt/Vest er en del af Den Sociale Udviklingsfond, en non-profit fond med mere end 20 års erfaring med at udvikle og målrette socialpædagogiske løsninger til unge og voksne.

Kontakt SUF Midt/Vest
Socialkonsulent
Gitte Jensen 3084 4582
Socialkonsulent
Lise Thomsen 3084 4581

Du kan også skrive til os: holstebro@suf.dk

Den Sociale Udviklingsfond har afdelinger i hele
landet med specialiseret personale. Vi har faglig
og menneskelig ballast til at arbejde med mennesker, der har brug for massiv støtte til at få hverdagen til at fungere og komme videre.

Den Sociale
Udviklingsfond
suf.dk

suf.dk/sufmidtvest

Skræddersyet botræning for unge
SUF Midt/Vest er tilbud for unge fra 16 år med psykosociale vanskeligheder, som har behov for et individuelt
tilrettelagt og målrettet botræningstilbud enten i egen
lejlighed eller hjemme hos sin familie. Tilbuddet er både
relevant for unge, der har brug for støtte i sit eget nærområde, og for unge, der har behov for støtte til at etablere
sig i et nyt miljø.
Den unge får en fast tilknyttet socialkonsulent, som arbejder sammen med den unge om at skabe sig et selvstændigt liv.

Tilbuddet indeholder
•	En fast tilknyttet socialkonsulent.

• 	Mulighed for telefonisk kontakt 24 timer i
døgnet hele året.

•	Hjælp til at se egne ressourcer, muligheder
og begrænsninger.
•	Støtte og hjælp i forhold til behandling.

•	Støtte til at etablere beskæftigelse i form af
uddannelse, erhvervstræning eller arbejde.

•	Mulighed for at være sammen med andre unge
igennem fælles aktiviteter og ugentlig fællesspisning.
•	Kontinuerlig skriftlig status og evaluering.

SUF Midt/Vest dækker desuden udgifter til medicin, transport og fritidsaktiviter, og vi samarbejder
med relevante parter som fx arbejdsplads, skole,
uddannelsesinstitution og familie.

Vi tilbyder 24 timers rådighed, fordi det skaber ro og
tryghed for den unge. Rådigheden er med til at skabe en
tæt relation mellem den unge og socialkonsulenten. Vores erfaring er, at netop den tætte relation er en forudsætning for, at den unge får mod på udvikle sig og tage
ansvar for sin hverdag.
Vores tilbud er altid individuelt tilrettelagt, så indsatsen
tager udgangspunkt i og imødekommer den unges aktuelle behov og ressourcer.

Sådan ser
et typisk
forløb ud
Ved indskrivningen møder den unge den
socialkonsulent, der fungerer som kontaktperson for den unge under hele forløbet.
Socialkonsulenten varetager kontakten til
den unges sagsbehandler og udformer
efter de første tre måneder en statusbeskrivelse.
For at give den unge ro og mulighed for at
få mest mulig gavn af støtte og botræning
anbefaler vi, at den unge er indskrevet hos
os i minimum et år. Derefter følger et udslusningsforløb, hvor vi gradvist trapper
støtten ned, og den unge selv tager over.

Vores tilbud
henvender sig til
unge fra 16 år og
opefter, som har:

•	brug for støtte til at bo i egen lejlighed.
•	psykiske eller/og sociale
udfordringer.

•	brug for støtte til at undgå
misbrug og kriminalitet.

•	behov for botræning og
generel støtte i hverdagen.

Læs mere på
www.suf.dk/sufmidtvest

