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TILBUD PÅ SOCIALOMRÅDET FOR VOKSNE 

 

Dette katalog samler tilbud til voksne på socialområdet i Tårnby Kommune. Kataloget kan bruges i for-
bindelse med rådgivningssamtaler og giver et overblik over væsentlige tilbud på socialområdet for 
voksne. 

 

Tilbuddene er både visitationsfrie tilbud, og tilbud man skal visiteres til. Det er derfor altid en god ide at 
tale med din sagsbehandler i kommunen, hvis du har fundet et tilbud, du synes er interessant.  

 

I kataloget er kommunens egne tilbud på socialområdet præsenteret, men der er også andre 
muligheder for støtte til voksne. På kommunens hjemmeside www.taarnby.dk kan du læse om andre 
tilbud, som borgerstyret personlig assistance, merudgifter, forsorgshjem, mm.  

 

Derudover er kataloget udarbejdet som informationsmateriale til borgere med sindslidelser, handicap 
eller særlige sociale problemer og deres pårørende. Du kan finde mere information om serviceniveauet 
i kommunens kvalitetsstandarder.   

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til kommunen@taarnby.dk eller ringe til Handicap- og 

Psykiatricentret for råd og vejledning på 3247 1821. 
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Netværkshuset* 

Frivilligt tilbud 

Formål Formålet er at tilbyde aktive, meningsfulde aktiviteter, til borgere som har 
lyst til at udvide sit netværk og opbygge flere relationer.  

 

Målgruppe Netværkshuset Kastruplund er for de 18-65- årige, som savner flere 
relationer og større netværk. 

 

Aktiviteter Netværkshuset drives af Røde Kors Hovedstaden. Alle aktiviteter er 
hovedsageligt frivilligdrevet, og de frivillige sammen med deltagerne står for 
at gennemføre aktiviteter, komme med nye idéer, samt bidrage aktivt til hele 
husets virke. 

Netværkshuset tilbyder en lang række sociale aktiviteter og arrangementer, 
såsom fællesspisning, morgennetværk, yoga, bevægelse, gåture (Walk n’ 
Talk), KREA-værksted, Ungværk (for unge fra 18-30 år), spilaften, m.m.  

Netværkshusets motto er: Vi skaber aktive, meningsfulde fællesskaber, hvor 
alle bidrager. 

 

Særlige forhold Tilbuddet er drevet af frivillige og kræver ikke visitation.  

 

Ydelsens omfang Netværkshuset har åbent flere gange om ugen. Ugens program kan ses på 
facebook.com/Kastruplundgade. 

 
 

* Netværkshuset er ikke et kommunalt tilbud, men drives af Røde Kors med kommunalt tilskud 
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Akuttelefonen 

 

Formål At tilbyde professionel støtte og rådgivning i de sene aften- og nattetimer. 
Angst, magtesløshed, sorg og tristhed kan opstå på alle tider af døgnet, og 
er det så slemt, at man føler, man har akut behov for hjælp, kan man ringe 
til akuttelefonen.  
 
Akuttelefonen: 2525 0400 
 

Målgruppe Borgere, som har behov for akut hjælp f.eks. på grund af angst, magtes-
løshed, sorg og tristhed, og som har brug for nogen at tale med i aften- og 
nattetimerne. 
 
Pårørende har også mulighed for at ringe til Akuttelefonen. 
 
Det er ikke en forudsætning, at borgeren er visiteret til andre kommunale 
ydelser. 
 

Aktiviteter Telefonisk samtale med professionelle medarbejdere fra det socialpsykia-
triske/socialpædagogiske bosted Kløverengen. Telefonen er åben alle 
ugens dage fra kl. 23.30-07.00. 
 
Personalet formidler indholdet af samtalen videre til borgerens kommune, 
så vedkommende kan få den rette hjælp fremadrettet. 
 

Særlige forhold Der er ikke mulighed for fysisk fremmøde. 
Samtalen er ikke anonym. 
 

Ydelsens omfang Der er mulighed for at ringe til akuttelefonen ved behov. 
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Café Cookie 

Tårnby Kommunes §103 beskyttet beskæftigelse 

 

 

Formål  

 

 

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgere i målgruppe, der ikke kan indgå i 
ordinært arbejde, mulighed for at deltage i beskyttet beskæftigelse. 

 

Målgruppe  

 

 

Borgere med handicap i alderen 18-65 år har mulighed for at få arbejde i Café 
Cookie alle ugens dage efter behov. Handicap bliver defineret som 
udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse, med moderat nedsat 
funktionsevne.  

 

Fysiske rammer 

 

 

Café Cookie ligger på Hovedbiblioteket i Tårnby. Der er både køkken og café, 
samt opgaver i biblioteket. 

 

Særlige 
bemærkninger og 
hensyn 

 

 

Visitation foregår efter borgers ansøgning og gennem Handicap- og 
Psykiatricentrets visitation.  

Borgeren kan arbejde i både køkkenet og i caféen, samt at der også er 
opgaver at varetage i biblioteket. Arbejdsopgaverne er varierede og tilpasses 
den enkelte borgers ressourcer og kompetencer.  

Der er ansat kokke og pædagoger, der kan støtte borgeren i at få en god 
oplevelse af at være tilknyttet et arbejde, der giver mening og livsglæde for 
borgeren.  

 

Ydelsens omfang  

 

 

Arbejdstid vurderes individuelt efter den enkelte borgers udviklingsniveau.  

Ofte kan det være 1-5 arbejdsdage, som både kan være på hverdage og i 
weekenden. Arbejdsdusør er 30 kr. i timen. 

Vi ønsker at give borgere med nedsat funktionsevne muligheder for at bruge 
deres evner og fremme deres faglige og sociale kompetencer, så borgeren 
opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Der er fra myndighed sat mål for borgerens udvikling i arbejdet.  
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Åben Rådgivning 

 

 
Formål 
 

 
Formålet er at støtte processer og forebygge krise samt at hjælpe med 
at finde ressourcer til målrettet at arbejde med udfordringer. 
 

 
Målgruppe 
 
 

 
Målgruppen er pårørende til borgere med handicap, der har brug for at 
vende situationsbestemte hændelser, som de står magtesløse overfor. 
Hensigten er at give de pårørende mulighed for at blive støttet i 
løsningsorienteret at finde muligheder, så de føler sig bedre rustet til 
udfordringerne.  
 

 
Fysiske rammer 
 

Det vil oftest foregå hos borgeren eller pr telefon.  

 
Særlige bemærkninger  
og hensyn  
 

Det er anonym rådgivning, som myndigheden kan henvises til. Der 
foregår ikke en egentligt visitering. 

 
Ydelsens omfang  
 
 

Der vil blive tilbudt 5-7 samtaler efter behov. Rådgivningen bliver udført 
af psykologer og pædagoger med uddannelse i analyseredskaber.  
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Styrket fritidsliv på handicapområdet 

Formål   
Formålet er, at borgere med handicap, udviklingshæmning og 
udviklingsforstyrrelser kan indgå i det omkringliggende 
lokalsamfund med henblik på, at få styrket og opretholdt et rigt 
nærmiljø til formål at skabe et socialt indhold i borges fritidsliv. 
Forløbet medvirker til, at borgeren får mulighed for at komme 
hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og et socialt 
fællesskab som styres af frivillige. 
 

Målgruppe   
Personer med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, som har behov for udvikling af færdigheder i et 
socialt læringsmiljø. Ydelsen er målrettet borgere, der skønnes 
at drage gavn af et fælles forum, hvor læringen sker sammen 
med andre. 
 

Aktiviteter   
Der er mulighed for at tilgå forskellige aktiviteter i lokalområdet.  
 

• Tårnby FF har et hold for borgere med handicap, som 
på nuværende tidspunkt afholdes på Tårnby skole. 

• Krea-workshop på Kastrupgårdsamlingen som afholdes i 
små forløb af tre ganges varighed.  

• It-hjælp for de som har behov for forskellige 
problemstillinger til it. Tårnby hovedbibliotek og dens 
personale står for at varetage hjælpen. 

 
Der vil forekommer løbende ændringer og nye tiltag.  
 

Hvad koster ydelsen  
 

 
Det vil være op til det enkelte tilbud at administrere 
omkostningerne. 
 

Særlige forhold  
Tilbuddet er drevet af frivillige og kræver ikke visitation 
 

Ydelsens omfang   
Tilbuddene vil være sæsonbetonet 
 



7 

 

Aftentilbud på handicapområdet 

 

Formål At borgere med handicap, udviklingshæmning og udviklingsforstyrrel-
ser opretholder eller forbedrer personlige færdigheder eller livsvilkår. 
 
Forløbet medvirker til, at borgeren får mulighed for at komme 
hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og et socialt fællesskab. 
 

Målgruppe Personer med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 
som har behov for hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdig-
heder i en social kontekst.  
 
Ydelsen er målrettet borgere, der skønnes at drage gavn af fælles 
forum, hvor læringen sker sammen med andre i en lignende 
livssituation.  
 

Aktiviteter Der er rig mulighed for fælles aktiviteter, som kan bestå af følgende:  
 

• Kreativitet i kreaværkstedet,  

• Vejledning og støtte til fælles madlavning 

• Sociale aktiviteter såsom spil, gåture og ture ud af huset 
 
Temaerne tilrettelægges efter brugernes ønsker og behov.  
 
Forløbet foregår i et socialt læringsmiljø med fokus på udvikling af 
færdigheder og kompetencer, relateret til de nævnte temaer.  
 

Hvad koster ydelsen Borgeren betaler selv for kost, materialeforbrug, udgifter i forbindelse 
med arrangementer mv. 
 

Særlige forhold: Tilbuddet kræver visitation.  

Kontakt Handicap- og Psykiatricentret på telefon: 3247 1821 for råd 
og vejledning. 

Ydelsens omfang Tilbuddet omfatter tirsdage og torsdage fra kl. 16.00-19.45.  
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DAT-forløb 

(Dialektisk adfærdsterapi) 

Formål  At opøve færdigheder og blive bevidst om egen adfærd, herunder opmærk-
somhedsfærdigheder, hold ud-færdigheder, relationsfærdigheder og følel-
sesregulering. 
 

Målgruppe Målgruppen er borgere med psykosociale udfordringer, følelsesmæssige 
vanskeligheder og en adfærd, der kan hæmme et meningsfyldt liv.  
 
Det kan f.eks. være spiseforstyrrelse, selvskade, angst og andre problemer. 
 
For at kunne deltage i gruppen må borgeren ikke være i vanemæssigt mis-
brug, være psykotisk eller have en svær behandlingsdom. 

 

Aktiviteter Gruppeforløb med undervisning i:  

• Opmærksomhedsfærdigheder 

• Hold ud-færdigheder 

• Relationsfærdigheder 

• Følelsesregulering 
 

I forløbet indgår hjemmeopgaver, som den enkelte borgere skal arbejde med 
mellem undervisningsdagene. 
 

Særlige forhold ADL-træning (almindelig daglig livsførelse) og almindelig hjemmevejledning 
samt praktisk hjælp og rengøring indgår ikke i ydelsen. 

Tilbuddet kræver visitation.  

Kontakt Handicap- og Psykiatricentret på telefon: 3247 1821 for råd og vej-
ledning. 
 

Ydelsens omfang DAT-forløbet afholdes over 12 uger, og der er opstart 5-6 gange om året. 
Det planlægges ligeledes at køre flere grupper samtidig, afhængig af efter-
spørgslen. 
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CTI forløb 

(Critical Time Intervention) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formål Formålet er, at borgeren kan mestre tilværelsen i egen bolig og opnå størst 
mulig selvstændighed, samt at forebygge behovet for mere omfattende ind-
satser. 
 
Socialpædagogisk bistand ydes for at opøve og udvikle funktionsevnen, 
således at borgeren kan mestre tilværelsen i egen bolig tilstrækkeligt og 
gøre brug af nødvendige tilbud i lokalsamfundet. 
 

Målgruppe Borgere med sindslidelse eller særlige sociale problemer og med behov for 
socialpædagogisk bistand til at udvikle eller vedligeholde færdigheder.  

Aktiviteter CTI forløb kan sammensættes forskelligt ud fra borgerens behov. Herunder 
oplistes nogle af de typiske indsatsområder: 
 

• Etablering i egen bolig 

• Strategier ift. at bryde social isolation  

• Undervisning i strukturering af daglige opgaver 

• Undervisning i konkrete redskaber til at klare dagligdagen  

• Oplæring i at administrere personlige forhold 

• Håndtering af post evt. vha. digitale og elektroniske hjælpemidler 

• Brobygning til andre professionelle aktører og civilsamfundet generelt. 
 
Aktiviteterne udvælges ud fra borgerens behov og dokumenteres i et fælles 
aktivitetsskema, hvor prioriteringen af indsatsen foregår i samarbejde med 
CTI medarbejderen.  
 

Særlige forhold Genoptræning og psykiatrisk behandling samt omfattende praktisk hjælp og 
personlig pleje indgår ikke. 
 

Tilbuddet kræver visitation.  

Kontakt Handicap- og Psykiatricentret på telefon: 3247 1821 for råd og vej-
ledning.   

Ydelsens omfang CTI er fordelt på tre faser af en måneds varighed – i alt 9 måneder. 

Fase 1 er støtten op til 6 timer ugentligt  
Fase 2 er støtten op til 4 timer ugentligt 
Fase 3 er støtten op til 2 timer ugentligt 
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ICM forløb 

(Intensive case management) 

Formål ICM-metoden er en intensiveret og fleksibel 
indsats for borgere med komplekse 
problemstillinger, der har brug for en langvarig 
indsats, for at komme ud af hjemløshed.  
ICM-metoden er kendetegnet ved en individuelt 
tilpasset støtteindsats, der:  
Tager udgangspunkt i borgerens drømme, 
ønsker og håb for fremtiden;  
Tager udgangspunkt i borgerens egen oplevelse 
af nuværende støttebehov;  
Er tidsubegrænset og varer så længe, at 
borgeren har behov for støtten. 

 
Målgruppe Borgere med komplekse problemstillinger, 

herunder middelsvær psykisk sygdom og/eller 
middelsvære misbrugsproblemer. Borgere der 
har svært ved at fastholde kontakten til tilbud og 
ofte har adskillige, afbrudte forløb bag sig og 
borgere som ofte har en sanktionshistorik og en 
historik med mange adresser, hjemløshed eller 
som ”forsvundet”.  
Borgere der har behov for en opsøgende og 
vedvarende kontakt, trods adskillige aflysninger 
og borgere der allerede har en bolig, men som er 
i risiko for at miste den på grund af alvorlige 
psykosociale problemer.  
 

Aktiviteter Løbende og fleksibel kontakt til borgeren.  
Støtte til at etablere sig i egen bolig og 
organisere hverdagen.  
Støtte til at afdække sine støttebehov og 
muligheder.  
Støtte og samarbejde med borgeren om at 
udarbejde en plan for ICM indsatsen.  
Introduktion til relevante lokale sociale tilbud, 
foreninger og uddannelsestilbud med videre.  
Afprøvning og tilpasning af aktiviteter og 
indsatser.  
Løbende vurdering af støttebehov med fokus på 
inddragelse af anden indsats.  

 
Særlige forhold Genoptræning og Psykiatrisk behandling samt 

omfattende praktisk og personlig pleje indgår 
ikke. 
 
Tilbuddet kræver visitation. 
 
Kontakt Handicap – og Psykiatricenteret på 
telefon: 32471821 for råd og vejledning.  

 
Ydelsens omfang ICM-indsatsen er tidsubegrænset med støtte op 

til 8 timer ugentlig. 
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Aktivitets- og samværstilbud 

Socialpsykiatrien 

Formål At borgere med psykosociale udfordringer opretholder eller forbedrer 
deres personlige færdigheder eller livsvilkår.  
 
Aktivitetscenteret medvirker til, at borgeren får mulighed for at komme 
hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og socialt fællesskab. 
 

Målgruppe Borgere med betydeligt nedsat funktionsevne eller særlige sociale 
problemer og med behov for: 
 

• hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder  

• socialt samvær eller miljøskift i løbet af dagen  

• omsorg til forebyggelse af behov for mere omfattende tilbud 

 
Borgeren skal være selvtransporterende, mobil og mestre egen-
omsorg. 
 

Aktiviteter Aktiviteterne på centeret består af flere forskellige muligheder: 

• Motion i små grupper 

• Vejledning og tilberedning af kost samt samvær omkring det 
at tilberede og servere kosten i det hyggelige køkken-alrum 

• Deltagelse i forskellige værkstedsaktiviteter 

• Gruppe-/netværksmøder, der indeholder undervisning i at  
mestre hverdagen 

• Mulighed for individuelle samtaler 

• Jeg-styrkende samtaler 

• Støtte til håndtering af post og breve 

Aktiviteterne er brugerdrevne med udgangspunkt i borgernes 
konkrete behov.  

Hvad koster ydelsen Borgeren betaler selv for kost, materialeforbrug, udgifter i forbindelse 
med arrangementer mv. 

Særlige forhold Tilbuddet kræver visitation.  

Kontakt Handicap- og Psykiatricentret på telefon: 3247 1821 for råd 
og vejledning. 

Ydelsens omfang Tilbuddet foregår tre gange om ugen: mandag og fredag i dagtimerne 
samt onsdag aften. 
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Åben Dialog 

 

Formål Formålet er at tilbyde et helhedsorienteret, dialog- og netværksbaseret for-
løb til borgere med svære sindslidelser eller særlige sociale problemer.   
 
Forløbet bidrager til at borgeren, det private og professionelle netværk sam-
skaber indsatsen i åben og meningsfuld dialog.  
 

Målgruppe Borgere med sindslidelser, handicap og særlige sociale problemer, som har 
behov for en tidsbegrænset individuel hjælp til at skabe sammenhæng i den 
samlede indsats.  
 
Der er typisk tale om borgere, der har svært ved at opleve sammenhæng i 
indsatsen, og hvor der er mange aktører i samarbejdet.  
 

Aktiviteter I forløbet tilbydes: 

- En tovholder 
- Netværksoverblik 
- Netværksteam 
- Netværksmøder 

 
Antallet af netværksmøder afstemmes løbende mellem tovholderen og 
borgeren. Forløbet afrundes med et afsluttende møde med borgeren.  

Særlige forhold Behandling, personlig og praktisk hjælp samt hjemmevejledning indgår ikke 
i forløbet. 

Tilbuddet kræver visitation.  

Kontakt Handicap- og Psykiatricentret på telefon: 3247 1821 for råd og vej-
ledning. 

Ydelsens omfang Op til seks måneder. 
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Ledsagerordning 

 

Formål At give personer med handicap, der ikke kan færdes alene uden for 
hjemmet større selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen til-
værelse.  

Målgruppe 

 

• Borgere, der grundet betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, ikke kan fædres alene. Det er endvidere en be-
tingelse, at borgeren kan give udtryk for, ikke nødvendigvis ver-
balt, et ønske om at deltage i selvvalgte aktiviteter 
 

• Borgere, som ikke har behov for socialpædagogisk bistand under 
ledsagelsen 
 

• Borgere under 67 år, dog kan bevillinger givet før det 67. år fort-
sætte derefter.   

Aktiviteter En borger, der visiteres til ledsagelse, kan frit disponere over, hvilke 
aktiviteter pågældende ønsker at benytte ledsagelse til.  

Særlige forhold Ledsagelse indeholder ikke socialpædagogisk bistand eller praktisk 
hjælp i hjemmet. 
 
Tilbuddet kræver visitation og kan søges via Borger.dk. 

Kontakt Handicap- og Psykiatricentret på telefon: 3247 1821 for råd  
og vejledning.  

Ydelsens omfang Der ydes maksimalt 15 timer pr. måned, og i tilfælde af, at en borger 
modtager andre tilsvarende tilbud, modregnes disse. 

 
  



14 

 

Hjemmevejledning 

 

Formål Formålet er, at borgeren kan mestre tilværelsen i egen bolig, og opnå 
størst mulig selvstændighed, samt at forebygge behovet for mere om-
fattende indsatser. 
 
Socialpædagogisk bistand ydes for at opøve og udvikle funktions-
evnen, således at borgeren kan mestre tilværelsen i egen bolig til-
strækkeligt og gøre brug af nødvendige tilbud i lokalsamfundet. 
  

Målgruppe Borgere med handicap, sindslidelse eller særlige sociale problemer 
og med behov for socialpædagogisk bistand til at udvikle eller 
vedligeholde færdigheder.   

Aktiviteter Hjemmevejledning kan sammensættes forskelligt ud fra borgerens 
behov. Herunder oplistes nogle af de typiske indsatsområder: 
 

• Strategier ift. at bryde social isolation  

• Rådgivning i opretholdelse af sociale netværk 

• Undervisning i strukturering af daglige opgaver 

• Undervisning i konkrete redskaber til at klare dagligdagen  

• Oplæring i at administrere personlige forhold 

• Håndtering af post evt. vha. digitale og elektroniske hjælpe-
midler 

 
Aktiviteterne udvælges ud fra borgerens handleplan og kan prioriteres 
i samarbejde med hjemmevejlederen. 
 

Særlige forhold I ydelsen indgår ikke personlig og praktisk hjælp, rehabilitering  
(SEL § 83), genoptræning (SEL § 86) eller ledsagelse (SEL § 97).  
 
Der ydes ikke socialpædagogisk bistand til motivering og guidning til 
praktiske opgaver.  
 
Tilbuddet kræver visitation.  

Kontakt Handicap- og Psykiatricentret på telefon: 3247 1821 for råd 
og vejledning. 
 

Ydelsens omfang Hjemmevejledning kan have følgende intensitet: 
 

• Kontaktperson 

• Bevarende hjemmevejledning 

• Udviklende hjemmevejledning 

• Intensiv hjemmevejledning 

 

Der henvises til kommunens kvalitetsstandarder. 
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Akuttilbud 

Ryumgårdvej 

Formål At borgere med sindslidelser eller særlige sociale problemer i kritiske situa-
tioner tilbydes ophold i akutboligerne for at opnå stabilitet. 
 
Formålet er at optræne færdigheder samt mestre den psykosociale tilstand, 
så beboeren i løbet af kort tid bliver i stand til at mestre tilværelsen i egen 
bolig. 
 

Målgruppe Målgruppen har sindslidelser eller betydelig nedsat funktionsevne, hvor der 
er mulighed for væsentlig udvikling i løbet af 6 måneder.  
 
Borgerne må ikke indtage stoffer og rusmidler, og hvis man har et erkendt 
misbrug, skal man være i behandling. 
 
Målgruppen skal i høj grad være selvhjulpen ift. at varetage rengøring i fæl-
lesarealer samt indgå i bofælleskab med 4 andre borgere.  
 

Aktiviteter Kortvarig optræning af færdigheder og mindre grad af botræning. 

Støtten kan sammensættes forskelligt ud fra borgerens behov. Herunder 
oplistes nogle af de typiske indsatsområder: 

• Strategier ift. at bryde social isolation  

• Rådgivning i opretholdelse af sociale netværk 

• Undervisning i strukturering af daglige opgaver 
• Undervisning i konkrete redskaber til at klare dagligdagen  

• Oplæring i at administrere personlige forhold 

• Håndtering af post evt. vha. digitale og elektroniske hjælpemidler 
 
Det arbejdes med afsæt i beboerens mål for egen udvikling.  
 

Særlige forhold Genoptræning og psykiatrisk behandling samt omfattende praktisk hjælp og 
personlig pleje indgår ikke.  

Tilbuddet kræver visitation.  

Kontakt Handicap- og Psykiatricentret på telefon: 3247 1821 for råd og vej-
ledning 
 

Ydelsens omfang Ophold i akutboligerne i 3-6 måneder. 
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Gruppeforløb 

Socialpsykiatrien 

Formål Formålet er i et gruppeforløb på seks måneder at opøve kompetencer til at 
klare sig med mindre eller ingen støtte i henhold til den sociale lovgivning. 
 

Målgruppe Borgere, med sindslidelser og særlige sociale problemer, som har behov for 
en kortvarig social indsats af seks måneders varighed.  
 
Målgruppen evner ikke indgå i beskæftigelsesrettede tilbud, påbegynde 
ordinær uddannelse, el. lign. 
  

Aktiviteter Gruppebaseret støtte og optræning af kompetencer til at kunne deltage i 
f.eks. et beskæftigelsesrettet tilbud, ordinær uddannelse behandlingstilbud 
mv.  
 
Følgende aktiviteter indeholdes i ydelsen:  

• Social færdighedstræning 

• Dialektisk adfærdsterapi  

• Åben dialog  

• Motion og aktiviteter 

• Støtte til kommunikation 

• Støttende samtaler 
 
Indsatsen tilrettelægges individuelt i samarbejde med borgeren. 

Forløbet foregår i Aktivitetscentret, Sneserevej 10, 2770 Kastrup, 1. sal.  
 

Særlige forhold Behandling samt personlig og praktisk hjælp og hjemmevejledning indgår 
ikke i ydelsen. 
 
Tilbuddet kræver visitation.  

Kontakt Handicap- og Psykiatricentret på telefon: 3247 1821 for råd og vej-
ledning. 
 

Ydelsens omfang Op til 3 dage om ugen i 6 måneder i Aktivitetscentret.  
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Støtte-kontaktperson til sindslidende 

 

Formål At yde en opsøgende indsats til de mest udsatte borgere for at under-
støtte kontakt til offentlige institutioner, så borgeren kan indgå i rele-
vante tilbud eller indsatser.  

Målgruppe 

 

 

Personer med sindslidelser, personer med et stof- eller alkoholmis-
brug, og personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller 
ikke kan opholde sig i egen bolig. 
 
Der gives som udgangspunkt ikke § 99 støtte til personer, hvis deres 
primære problemstilling er kriminalitet. 
 

Aktiviteter Opsøgende indsats ved midlertidigt opståede problemer, som f.eks.: 

• understøtte kontakt til offentlige institutioner 

• støtte i krisesituationer  

• at yde motiverende samtaler 
 

Særlige forhold Tilbuddet kræver visitation, evt. efter henvendelse fra pårørende eller 
kontaktpersoner i borgerens omgangskreds. 

Kontakt Handicap- og Psykiatricentret på telefon: 3247 1821 for råd 
og vejledning. 

Ydelsens omfang Som udgangspunkt 3 måneder, hvorefter indsatsen skal vurderes 
konkret og individuelt. 
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Botilbuddet Televænget 

(Midlertidigt ophold) 

 
Formål Formålet er at tilbyde midlertidigt ophold for at bo træne med henblik 

på at flytte i selvstændig bolig, eventuelt med støtte. 
 

Målgruppe  Målgruppen er borgere med svære sindslidelser som skizofreni, 
affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser. Målgruppen kan have 
hyppige psykotiske symptomer, svær angst og depression samt en 
selvskadende adfærd såsom spiseforstyrrelser.  
 
Målgruppen har typisk behov for verbal guidning og motivering til at 
klare praktiske opgaver. Endvidere kan der være behov for medicin-
administration.  

Hvad koster ydelsen Beboerne betaler selv for logi og kost, vask mv. af deres overførsels- 
eller arbejdsindkomst.  
 
Denne egenbetaling samt grundpakken på 500 kr. opkræves 
månedsvis. Det er muligt at tilmelde sig kostordningen.  
Grundpakken og betaling for kost refunderes ikke ved fraflytning. 
 
Kommunen træffer afgørelse om fastsættelse af egenbetalingen med 
udgangspunkt i et rådighedsbeløb på 1.800 kr. pr. måned. 

Fysiske rammer Boligerne er alle indrettet med bad og tekøkken og består desuden af 
et sammenhængende rum, som beboerne selv kan indrette og evt. 
opdele til to rum. 
På alle beboelsesetager er der indrettet fællesstuer. Derudover er der 
to træningskøkkener, sanserum, medicinrum, fælles cafe og tag-
terrasse.  

Særlige bemærkninger og 
hensyn 

Der er døgndækning på Botilbuddet Televænget.  
Husdyr er ikke tilladt.  
 
Tilbuddet kræver visitation, og beboerne skal være skrevet op i 
mindst 2 boligforeninger. Dette med henblik på at sikre en god 
overgang til egen bolig, når formålet med opholdet er nået. 

Kontakt Handicap- og Psykiatricentret på telefon: 3247 1821 for råd 
og vejledning. 

Dagligdagen i bofælles-
skabet  

Beboerne tilbydes ugentlige aktiviteter i form af motionstilbud, DAT-
tilbud, ADL-træning, sanseintegration og visitering til Aktivitetscenter. 
Der tilbydes beskæftigelsesrettet tilbud i samarbejde med Jobcenter 
og mentorer.  

Integreret psykiatrisk og 
misbrugsbehandling 

I botilbuddet tilbydes integreret psykiatrisk behandling til beboere og 
pædagogisk støtte til ekstern misbrugsbehandling, visiteret til 
midlertidigt ophold i henhold til §107 
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Botilbuddet Televænget                                      
(Længerevarende ophold) 

 
Formål Formålet er at tilbyde længerevarende ophold med støtte til at opret-

holde livskvaliteten gennem kontakt, tilbud om samvær, omsorg og 
pleje.  
 

Målgruppe  Borgere med meget svære og varige sindslidelser som skizofreni og 
affektive lidelse med behov for omfattende, varig omsorg og plejende 
støtte.  
 
Målgruppen kan ikke have et omfattende eller behandlingskrævende 
misbrug af alkohol, hash eller stoffer. 
 

Hvad koster ydelsen Beboerne betaler selv for logi og kost, vask mv. af deres overførsels- 
eller arbejdsindkomst. 
Egenbetaling samt en grundpakke på kr. 500 opkræves månedsvis. 
Det er muligt at tilmelde sig kostordningen. Grundpakke og betaling 
for kost refunderes ikke ved fraflytning. 
 
Kommunen træffer afgørelse om fastsættelse af egenbetaling med 
udgangspunkt i et rådighedsbeløb på 1.800 kr. pr. måned. 
 

Fysiske rammer Boligerne er alle indrettet med bad og tekøkken og består desuden af 
et sammenhængende rum, som beboeren selv kan indrette og evt. 
opdele til to rum. 
 
På alle beboelsesetager er der indrettet fællesstuer. Derudover er der 
to træningskøkkener, sanserum, medicinrum, fælles cafe og tag-
terrasse. 
 

Særlige bemærkninger og 
hensyn 

Der er døgndækning på Botilbuddet Televænget. 
Husdyr er ikke tilladt.  
 
Tilbuddet kræver visitation.  

Kontakt Handicap- og Psykiatricentret på telefon: 3247 1821 for råd 
og vejledning 
 

Dagligdagen i bofælles-
skabet  

Beboerne tilbydes ugentlige aktiviteter i form af motionstilbud, DAT-
tilbud, ADL-træning, sanseintegration, visitering til Aktivitetscenter. 
Derudover tilbydes der ugentlige og månedlige sociale aktiviteter på 
bostedet. 
 

Integreret psykiatrisk og 
misbrugsbehandling 

I botilbuddet tilbydes integreret psykiatrisk behandling til beboere og 
pædagogisk støtte til ekstern misbrugsbehandling, visiteret til 
midlertidigt ophold i henhold til §108 
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Bofællesskabet Jershøj 

 
 

Formål Formålet er at tilbyde midlertidigt ophold for at botræne med henblik 
på at flytte i selvstændig bolig, evt. med støtte.   

Målgruppe Målgruppen er borgere mellem 18-35 år med udviklingshæmning og 
udviklingsforstyrrelser samt tillægsproblemer i form af angst, OCD, 
depression mv. 
 
Borgerne skal være fysisk selvhjulpne og kan med støtte og 
vejledning opøve og mestre praktiske og sociale funktioner.  
 
Der er tilknyttet en behandlingsenhed, der indgår i tilbuddet, 
bestående af en psykolog, der i samarbejde med de øvrige 
medarbejdere udarbejder kvalificerede behandlingsstrategier, jf. 
bestilling fra myndighed, for borgerne med let til moderate 
tillægsdiagnoser. 

Hvad koster ydelsen Beboerne betaler selv for logi og kost, vask mv. ud af egen over-
førsels- eller arbejdsindkomst.  
Egenbetalingen samt grundpakken på 100 kr. opkræves månedsvis. 
Kostordningen er obligatorisk. Det er muligt at tilmelde forskellige 
størrelser af kostpakker. Grundpakken og betaling for kost refunderes 
ikke ved fraflytning. 
 
Kommunen træffer afgørelse om fastsættelse af egenbetaling med 
udgangspunkt i et rådighedsbeløb på 1.800 kr. pr. måned. 

Fysiske rammer  Hver bolig består af et værelse med eget bad og toilet. Fællesarea-
lerne består af stue med spiseplads og fælles køkken. Der er adgang 
til fælleshave.  

Særlige bemærkninger og 
hensyn 

Beboerne skal kunne klare sig uden personaledækning i aften- 
og nattetimerne. 

Husdyr er ikke tilladt.  
 
Tilbuddet kræver visitation, og beboerne skal være skrevet op i 
mindst to boligforeninger. Dette med henblik på at sikre en god 
overgang til egen bolig, når formålet med opholdet er nået. 
 
Kontakt Handicap- og Psykiatricentret på telefon: 3247 1821 for råd 
og vejledning. 

Dagligdagen i bofælles-
skabet  

I forløbet er der tilrettelagt én ugentlig hjemmedag til træning af ADL-
opgaver samt øvrige praktiske gøremål, forbundet med det at bo i et 
bofællesskab 
 
Fælles aftensmåltid planlægges og tilberedes af beboerne med støtte 
og vejledning fra personalet. Borgerne vil modtage kostvejledning og 
støtte til planlægning og indkøb samt tilberedning af måltider.  
Fællesarealerne rengøres af beboerne med støtte og vejledning fra 
personalet.  
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Botilbuddet Falhøj 

 

 

Formål Formålet er at tilbyde midlertidigt ophold for at botræne med henblik 
på at flytte i selvstændig bolig, evt. med støtte. 

Målgruppe Målgruppen er borgere mellem 18-35 år med udviklingshæmning og 
udviklingsforstyrrelser samt tillægsproblemer i form af angst, OCD, 
depression mv. 
 
Borgerne skal være fysisk selvhjulpne og skal med støtte og vejled-
ning kunne opøve og mestre praktiske og sociale funktioner.  
 
Der er tilknyttet en behandlingsenhed, der indgår i tilbuddet, 
bestående af en psykolog, der i samarbejde med de øvrige 
medarbejdere udarbejder kvalificerede behandlingsstrategier, jf. 
bestilling fra myndighed, for borgerne med let til moderate 
tillægsdiagnoser. 

Hvad koster ydelsen Beboerne betaler selv for logi og kost, vask mv. ud af egen overfør-
sels- eller arbejdsindkomst.  
Egenbetalingen samt grundpakken på 100 kr. opkræves månedsvis. 
Kostordningen er obligatorisk. Det er muligt at tilmelde forskellige 
størrelser af kostpakker. Grundpakken og betaling for kost refunderes 
ikke ved fraflytning. 
 
Kommunen træffer afgørelse om fastsættelse af egenbetaling med 
udgangspunkt i et rådighedsbeløb på 1.800 kr. pr. måned. 

Fysiske rammer  Hver bolig består af to værelser med eget bad og toilet samt et køk-
ken. Ved boligen forefindes eget haveareal. Der er tilknyttet fælles-
areal til brug for fælles aktiviteter.  

Særlige bemærkninger og 
hensyn 

Beboerne skal kunne klare sig uden personaledækning i aften- og 
nattetimerne. 
Husdyr er ikke tilladt.  
 
Tilbuddet kræver visitation, og beboerne skal være skrevet op i 
mindst to boligforeninger. Dette med henblik på at sikre en god 
overgang til egen bolig, når formålet med opholdet er nået. 
 
Kontakt Handicap- og Psykiatricentret på telefon: 3247 1821 for råd 
og vejledning. 

Dagligdagen i bofælles-
skabet  

I forløbet er der tilrettelagt én ugentlig hjemmedag til træning af ADL-
opgaver samt øvrige praktiske gøremål, forbundet med det at bo i et 
bofællesskab.  
 
Fælles aftensmåltid planlægges fire gange om ugen og tilberedes af 
beboerne med støtte og vejledning fra personalet.  
 
Borgerne vil modtage kostvejledning og støtte til planlægning og ind-
køb samt tilberedning af måltider.  
 
Beboerne skal varetage rengøring i egen bolig med vejledning og 
støtte.   
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