BOTILBUD
ADELERS ALLÉ

PS Contact
ApS

UNDER PS CONTACT APS

er sat i verden med
et ønske om at
hjælpe udsatte
mennesker.

BOTILBUD ADELERS ALLÉ ER ET HANDICAPVENLIGT BOTILBUD
UNDER SERVICELOVENS §107.

Vores vision er
”at skabe grobund for

nye
mestringsstrategier,
til gavn for individet”
Værdigrundlag ”ROR”:

Respekt
Omsorg
Relation

PS CONTACT ́S §107 TILBUD ADELERS ALLÉ har til huse i Fårevejle – en
mindre stationsby i Odsherreds Kommune. Vi har valgt med vores tilbud at
tilbyde et mindre, meget hjemligt tilbud med plads til 3 beboere.

PS Contact ApS

Vores målsætning for Adelers Allé, er at skabe et hjemligt miljø i rolige
omgivelser til beboere med nedsat fysiske - og psykiske funktionsniveau. I
indretningen har vi taget højde for handikapvenligt design, samt at skabe
både muligheder for fællesskab og for at kunne trække sig tilbage. Vores
ønske er at skabe rammer for ro og hyggeligt samvær med udgangspunkt i
Low Arousal og positive menneskelige værdier blandet andet via
personalesammensætning, tilpassede omgivelser og interessebaserede
aktiviteter.

Teknikvej 6
4532 Gislinge
Telefon: 5337 5514

Der er plads til 3 beboere der får eget værelse. Botilbuddet henvender sig
til aldersgruppen 18-35 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau.

Mail: info@pscontact.dk
Website: pscontact.dk
Facebook: Facebook

Vi er af den holdning, at udvikling vokser af tilpassede udfordringer og
oplevelser i dagligdagen, det være sig igennem det fælles tredje i og
udenfor huset. Vi forventer, at alle beboere er tilknyttet enten et internt
eller eksternt fuldtidstilbud i hverdagene.
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BOTILBUD ADELERS ALLÉ
MÅLGRUPPE
Målgruppen for botilbuddet Adelers Allé er borgere fra 18 – 35 år med medfødte - eller senfølgende hjerneskader med fysiske,
psykiske og/eller kognitive problemstillinger til følge. Målgruppen har betydelig nedsat fysisk - og psykisk funktionsniveau og
behov for omfattende hjælp til daglige funktioner, pleje og omsorg.
Beboerne kan have moderat brug af hjælpemidler.
Man skal være fyldt 18 år og ikke ældre end 35 år ved indskrivningen, da vi vurderer, at det sociale aspekt i et lille tilbud får
større værdi, hvis beboerne kan knytte relationer. Ligeledes skal opholdet hos os, afklare muligheden for at komme i egen bolig
eller i et §108.
Målgruppen er ikke borgere med misbrug eller dom til behandling.

FACILITETER
Botilbuddet Adelers Allé er placeret i en rummelig villa. Huset er nyindrettet med 3 store værelser, fællesstue, køkken/alrum,
gode toilet – og badeforhold samt afskærmet sanserum. Huset er indrettet så̊ der er mulighed for kørestolsbrugere.
I tilknytning til huset er der en dejlig have og på sigt etableres der et overdækket areal, hvor sansning og samvær vægtes højt. I
indretningen af huset og haven er der lagt vægt på at der kan skabes ro og samvær i omgivelserne, der samtidig opfordrer til at
den enkeltes sanser stimuleres indenfor nærmeste udviklingszone.
Værelserne er kvadratmetermæssigt indrettet, så beboerne har mulighed for at have besøg i deres egen enhed. Der er tilknyttet
egen lille have og/eller terrasse med egen udgang.

MÅLSÆTNING
Målet er at skabe en overskuelig hverdag, som borgeren har mulighed for at udvikle sig i. Der skabes en struktureret og
forudsigelig hverdag, sådan at der blandt andet kan udvikles sociale og praktiske færdigheder, der samtidig udbygger og
vedligeholder beboerens netværk og relationer.
Målet er at finde ud af, hvad der er et godt liv for beboeren, samt at vedligeholde og udvikle de færdigheder som gør, at
beboeren fremadrettet kan få en oplevelse af øget livskvalitet.
I PS Contact er relation, omsorg og respekt - ROR vigtige værdier, når vi indgår i samarbejdet med hver enkelt beboer og deres
eventuelle pårørende.
à
à
à

Relation til den enkelte beboer gennem tæt kontakt, nærvær, oprigtighed samt fælles tillidsfuldt samvær.
Omsorg for den enkelte beboer via ordentlig pleje, hyggestunder og medmenneskelighed.
Respekt for det menneske og dennes værdier som vi har indgået samarbejde om at hjælpe.

Pædagogikken tager udgangspunkt i en anerkendende, neuropædagogisk og ressource orienteret tilgang, hvor vi vægter en
nærværende og professionel kontakt. Vores personale er derfor nøje udvalgt i forhold til indskrevne beboere, da relationen
mellem beboer og personale er arbejdsredskabet i det daglige pædagogiske arbejde. Vi integrerer sansestimulering som en
metode til at arbejde med high/low arousal i det daglige og benytter KRAP som et naturligt redskab i samarbejdet med
beboeren.
Vi har altid beboeren i centrum og vægter samarbejdet højt – også med de pårørende.

KONTAKT

TAKST PR. MÅNED
Pris: 175.000 kr. *

PS Contact ApS

Drifts chef: Louise Sjørslev

*Det er muligt at tilkøbe ydelser udover indhold i
grundtaksten.

Telefon: 2927 5514
E-mail: louise@pscontact.dk
PS Contact ApS /v Pia Saaby Sørensen

-

Teknikvej 6

-

4532 Gislinge

-

Telefon: 5337 5514

-

CVR: 42470775

-

www.pscontact.dk

