Oplevelsen af sammenhæng
Oplevelsen af sammenhæng gør os mindre sårbare
overfor stress og modgang. Oplevelsen af sammenhæng opnås ved at gøre den unges verden begribelig
og overskuelig, ved at sørge for at de opstillede krav
og mål er til at håndtere for den unge og ved at samarbejde med den unge om målsætninger, der giver
mening for den enkelte.
Relationer
Vi tror på, at mennesker udvikler sig i samspil med
andre mennesker. Relationen mellem os og den unge
er derfor afgørende.
Det narrative perpektiv
Sproget skaber virkeligheden.
Vi søger at skabe en positiv fortælling om den unge.
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BO- OG UDDANNELSESSTØTTE

Direktør i eget liv
Når man flytter ind på Malthesminde bliver man
direktør. Direktør i eget liv. Det betyder, at man selv
skal tage de beslutninger og valg, som kommer til at
forme ens fremtid.Malthesminde hjælper og støtter
den unge til at træffe de bedste valg.
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3 afdelinger – 3 trin
Malthesmindes Bo- og Uddannelsestøtte har 3 afdelinger
med i alt 14 pladser, der tilsammen udgør de tre trin på vores
udviklingstrappe. Alle pladserne er individuelle lejligheder
med eget køkken og bad. De tre afdelinger giver os mulighed
for at lave et sammenhængende og trygt udslusningsforløb
for vores beboere.
ROS K I LD E V E J
H O L BÆ K

BO - OG UDDANNELSESSTØTTE

Maltheminde Bo – og Uddannelsesstøtte er et
botilbud til unge mellem 16 og 30 år. Vi tilbyder
individuelt tilrettelagte udslusningsforløb
målrettet den enkelte beboer.
Vores vision er at støtte udsatte unge i at etablere sig i en
egen bolig og samtidig støtte og fastholde dem i et skoleforløb, en uddannelse eller en aktivering, således at de senere
bliver selvhjulpne, selvforsørgende og selvstændige individer, der efter bedste evne bidrager til vores samfund.

M A LT H ES M I N D E
V I PPER Ø D

VI ARBEJDER MED …
 Fastholdelse af unge i uddannelse
 Botræning i egne lejligheder
 Træning af sociale kompetencer

„ Uden

stø tte fra Ma l th esm i n d e
havd e j eg a l d ri g kla ret ti e n d e klasse...“
– Tidligere beboer

G A R T N E RVÆN G E T
REGS T RU P
 Fire store lejligheder under samme
tag. Alle med eget køkken og bad
– centreret om et fællesrum.
Målgruppen er unge med stort behov
for daglig støtte med det formål at blive
uddannelses- eller aktivitetsparat

 Seks individuelle
lejligheder med eget
køkken og bad samt
egen indgang. Huset
har også et fællesrum.
Målgruppen er unge
med moderat støttebehov. Her kan laves
individuelle aftaler
om støttetimer, der
matcher den enkeltes
behov. Hver beboer får
tilknyttet en kontaktperson.

Som sidste trin på vores trappe
har vi udslusningslejligheder centralt i Holbæk. De 2-3 værelses
lejligheder ligger i en ejendom på
Roskildevej i Holbæk. Målgruppen
er unge, der gennem et stykke tid
har dokumenteret, at de har et lille
støttebehov, og at de er stabile i
fremmøde på uddannelse eller
arbejde.

3 TRIN PÅ VEJEN

SAMMENHÆNG, PROGRESSION
OG EN TRYG UDSLUSNING

 Malthesminde er et botilbud godkendt efter
SEL § 66 og § 107. Vores tilbud er desuden velegnet
til efterværn § 76,3. Se yderligere oplysninger på
Tilbudsportalen.dk
Se også vores hjemmeside: www.malthesminde.dk

