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SUF er ikke som de andre
En væsentlig forskel på SUF Opgangen og mange andre
botilbud er, at SUF Opgangen ikke har præg af institution.
SUF’s socialkonsulenter formår at skabe en ekstraordinær
god kontakt til den unge. Samtidig er de dygtige til at lave en
koordineret indsats i kraft af deres kontakter til såvel jobcenter,
uddannelser som misbrugscenter og psykiatrien. Helt konkret
er SUF lykkedes med at komme ind under huden og flytte en af
vores unge borgere, hvor andre tilbud ikke har rakt.
Esben Lautrop-Rasmussen,
socialrådgiver i Myndighed Social, Assens Kommune.

Botilbud i Odense
– støtte til at mestre eget liv
SUF Opgangen i Odense hjælper unge med
psykosociale vanskeligheder til at mestre
eget liv. Ethvert forløb skrues individuelt
sammen, så den unge får præcis den støtte,
som han eller hun har brug for.
Vores fokus er på den enkeltes ressourcer.
Det handler i høj grad om at lære at leve
med sine livsvilkår.

SUF Opgangen understøtter krav og forventninger fra kommuner om uddannelsesog jobplan for de unge.

Vi skaber ikke mirakler, men gennem tålmodigt, målrettet arbejde er det vores erfaring,
at vi er i stand til at skabe udvikling sammen med den unge.

SUF Opgangen er for
unge fra 16 år med
behov for støtte til at
bo i egen lejlighed

Det er unge med psykosociale vanskeligheder som for eksempel ustabil
personlighedsstruktur, tilknytningsforstyrrelser, borderline, psykiske funktionsnedsættelser, skizofreni, ADHD,
spiseforstyrrelse, depression, på kanten
af et misbrug og lignende.
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Tilbuddet indeholder

Vi skaber afklaring og udvikling
Når en ung flytter ind i SUF Opgangen, får han eller hun fra dag
ét en fast tilknyttet socialkonsulent, som er kontaktperson –
både for den unge og kommunens sagsbehandler. Der lægges
stor vægt på samarbejde med pårørende gennem hele forløbet.
Vi hjælper med såvel udredning som afklaring for den unge.
Sammen med den unge laver vi en handlingsplan, som tager
afsæt i den unges konkrete virkelighed og indeholder realistiske mål for forløbet.
Forløbet strækker sig som hovedregel over minimum et år.

• En fast tilknyttet socialkonsulent
•	Mulighed for telefonisk kontakt
24 timer i døgnet hele året
•	Støtte og hjælp i forhold til behandling
•	Støtte til at indgå i sociale relationer,
uddannelse og beskæftigelse
•	Fællesskab med andre unge i
Opgangen
•	Et frugtbart samarbejde med
centrale aktører i den unges
liv, fx arbejdsplads, skole,
uddannelsesinstitution og pårørende
•	En klar handlingsplan og kontinuerlig
skriftlig status og evaluering
•	Ved behov ansættes en rollemodel
få timer om ugen

196

Midt i livet
– midt i Odense
SUF Opgangen er et §107-botilbud
for unge fra 16 år. Vi holder til i
hyggelige og rolige rammer i et
stille kvarter midt i Odense. Lige
rundt om hjørnet er byen med de
aktiviteter og tilbud, som vi hjælper
den unge med at fungere i. Et trygt
botilbud for unge – mellem døgninstitution og bo-selv-tilbud.

SUF Opgangen er en del af Den Sociale Udviklingsfond (SUF). SUF har
29 specialiserede botilbud og projekter i hele Danmark og hovedadministration i Odense. SUF arbejder tæt sammen med sagsbehandlere og kommuner. Vi udvikler og driver tilbud, der tager afsæt i det
enkelte menneske. SUF er en nonprofit erhvervsdrivende fond.
Læs mere på suf.dk, og se vores indsatser på
www.tilbudsportalen.dk

Kontakt
Thomas Haastrup - Leder
SUF Opgangen – Bo Selv Odense
Allégade 66
5000 Odense C
T: 60 40 47 57
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