Stödboende Bollnäs
Vi erbjuder lägenheter i ett stödboende i Bollnäs, Gävleborgs
län. Det är en enrumslägenhet och en liten tvårumslägenhet.
Båda är möblerade och fullt utrustade.

Om oss
Vi välkomnar ungdomar som av socialtjänsten bedöms att klara ett självständigt
boende med visst stöd, till exempel i form av att skapa en daglig struktur och
dagliga rutiner, uppföljning av skola/ praktik, daglig sysselsättning, att komma
igång med fritidsaktiviteter samt ekonomi.

Fakta om Stödboende
Bollnäs
Bolag

Bland målgruppen finns unga som har:

Neuropsyk i
Bollnäs

Kommun
behov av struktur kring boende och skola/ praktik
genomgått en asylprocess och behöver individuellt stöd

Ålder
Kön

psykosociala svårigheter
behov av ett boende med stöd i den dagliga strukturen och färdighetsträning
vistats på HVB eller motsvarande och kan inte återvända till sin tidigare
hemmiljö
problem att fungera i sin nuvarande miljö, där ett eget boende med stöd kan
vara ett alternativ till annan placering utanför hemmet

Bollnäs
17-20
Flickor/ kvinnor
och pojkar/ män

Antal
platser
Placeringsform
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Stödboende

Kontaktperson
Emma Fahlén
Tf verksamhetschef

Den unge bor själv i en lägenhet och får individuellt utformat stöd av våra
behandlingsassistenter. Personalen arbetar utifrån forskning kring risk- och
skyddsfaktorer, kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder och KBT.

010-456 47 05
070-296 17 67
emma.fahlen@humana.se

Arbetet fokuserar på att stödja den unge i att klara det egna boendet och att de
har en meningsfull daglig sysselsättning. Målet är hela tiden att öka den unges
egna förmågor och graden av självständighet.
Inledningsvis görs en bedömning av ungdomens och nätverkets resurser och
behov. Utifrån detta skapar vi tillsammans med den unge och socialtjänsten en
genomförandeplan med tydliga delmål. Insatsen följs upp och utvärderas
kontinuerligt i samråd med socialtjänsten.
Vi har ett samarbete med andra verksamheter som kan tillgodose läkarvård,
utredningsteam, terapi och samtal, kognitiva hjälpmedel, mm om det finns behov
av detta.
Möjlighet finns att ta körkort under placeringstiden
Vi talar utöver svenska även engelska och lite arabiska.

Placeringsförfrågan
Vänligen ring 0771-11 33 11 eller

