Stödboende Uppsala
Tiangruppens adaptiva träningslägenhetsprogram är ett resultat
av många års arbete med ungdomar i behov av stöd och ibland
behandling för att klara av ett eget boende. Den egna
lägenheten tillhandahålls i Uppsala med omnejd och kräver en
relativt hög grad av självständighet men med en regelbunden
tillgänglighet av ett engagerat coachteam.

Om oss
Vi välkomnar ungdomar i ålder 16-20 år, med en viss flexibilitet utanför
målgruppen, som:
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Ålder
är i behov av stödprogram

Kön

har psykosociala svårigheter

Antal
platser

har behov av ett boende med dagligt stöd och färdighetsträning

Placeringsform

16-20
Flickor och pojkar
15
Stödboende

har vistats på behandlingshem eller motsvarande och som inte kan återvända
till sin tidigare miljö
är i behov av samhällsintegrering
behöver alternativ till familjehem (någon form av utsluss)

Kontaktpersoner
Mats Hagberg
Regionchef
076-836 19 07

Stödprogrammet som teamet arbetar utifrån erbjuder en unik möjlighet till ett
tryggare kliv in i vuxenvärlden med allt vad eget ansvar och självständighet innebär.
Upplägget bygger på inlärningspsykologiska principer där funktionella beteenden
förstärks, ny kunskap om samhällets uppbyggnad lärs in och rättigheter och
skyldigheter tydliggörs samtidigt som eventuella dysfunktionella beteenden så som
inaktivitet, riskbruk eller utagerande släcks ut.
Individerna som kommer till oss är alla unika och behovet av flexibilitet kring vilka
insatser som behövs kring den enskilde är nödvändig. Kompetensen inom
Tiangruppen är mycket hög och tillgång till både legitimerad psykolog,
psykoterapeut, sjuksköterska samt psykiater finns att tillgå.
Slutmålet med programmet är trygga, välfungerade individer, med egen bostad
och utan behov av stödinsatser. Med hjälp av vårt flexibla program, långa
erfarenhet och höga kompetens gör vi allt för lyckas med ungdomarna som
kommer till oss!
Vi talar utöver svenska även engelska, serbokroatiska, albanska, arabiska och
kurdiska.

mats.hagberg@humana.se

Therese Holtz
Föreståndare
070-612 19 90
therese.holtz@humana.se

Farshad Farsiani
Verksamhetschef
073-568 19 90
farshad.farsiani@humana.se

Kontaktinformation
Götgatan 1
Uppsala
Telefon: 0722-53 19 91
Fax: 018-71 19 91
Öppna karta

Placeringsförfrågan
Vänligen ring 0771-11 33 11 eller
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