Botilbudet
Skovsbovej

Om botilbudet

Botilbudet Skovsbovej er et botilbud efter servicelovens § 108 til
voksne mennesker, der har en alvorlig sindslidelse eller personlighedsforstyrrelse og som følge deraf har brug for støtte og en
specialiseret indsats hele døgnet.

Fysiske rammer

Botilbudet består af 38 moderne
lejligheder, fordelt på 5 huse.
Husene A, B, C og D er i 2 plan, og hvert
hus rummer 8 lejligheder.
Hus E er i ét plan og rummer 6 lejligheder.
Hvert hus har fælles køkken-alrum.
Lejlighederne er på 40,7 m2, har egen altan eller terrasse og indeholder køkkenniche, stue, soveværelse og badeværelse.
Byggeriet er opført i 2003 og er beliggende i smukke omgivelser
tæt på Hvidkildeskoven i udkanten af Svendborg.
Der er kun få minutters gang til indkøbsmuligheder, tog og
bybusser.

Målgruppe og takster

Hus A, B, C og D
32 pladser fordelt på 4 huse.
Målgruppen er borgere i alderen
18-65 år, der som følge af alvorlig
sindslidelse eller personlighedsforstyrrelse har brug for støtte og
en specialiseret indsats hele døgnet.

Hus E
6 særlige pladser.
Hus E henvender sig til borgere, der
har særligt vanskelige og komplekse
psykiatriske problemstillinger, og
hvis behov ikke kan tilgodeses i de
almindelige socialpsykiatriske botilbud.

Ydelser

På Skovsbovej tror vi på, at mennesker med sindslidelser kan
komme sig. Derfor tilrettelægger vi vores tilbud og ydelser til den
enkelte beboer ud fra en rehabiliterende tænkning, som understøtter menneskelig udvikling og opblomstring.
Som beboer på Skovsbovej beslutter man selv, hvordan hverdagslivet skal se ud. Vi arbejder med samarbejdsplaner, hvor beboeren i
samarbejde med kontaktpersonen arbejder med mål for udvikling.

Husleje

Huslejen beregnes ud fra den indkomst beboeren har, samt et fast
beløb for el og varme i fællesarealerne.
Derudover betales et månedligt
acontobeløb for el og varme i egen
lejlighed. Det sidste reguleres, når
året er gået.
Der skal også betales for kost,
busdrift og fællesaktiviteter.
Der betales ikke indskud.

Beboerrådet

Skovsbovejs beboerråd består af en beboer fra hvert hus og
ledergruppen.
Beboerrådet skal sikre, at beboernes oplevelser, synspunkter og
ønsker kommer frem og indgår i planlægning af dagligdagen på
Skovsbovej.
Beboerrådet holder møde hver 2. måned.
Medlemmerne vælges af beboerne i det hus, de bor.

Pårørende

Vi ønsker at samarbejde med de pårørende, sådan at de føler sig
hørt og får lejlighed til at støtte og bidrage med værdifulde oplysninger. Vi yder støtte til at opbygge og vedligeholde beboerens
kontakt til de pårørende, når beboeren ønsker dette.
Pårørende kan altid få information, råd og vejledning af generel
karakter. Det er muligt at få specifikke informationer, når
beboeren ønsker og tillader det.					
							
								

			

Nærmere oplysninger

Botilbudet Skovsbovej
Skovsbovej 111
5700 Svendborg
Se vores hjemmeside www.skovsbovej.dk
Tlf. 62 23 67 00
svb 2472

