Botilbuddet
Stainagaard Fonden

Velkommen til Stainagaard
Stainagaard er et socialpædagogisk/terapeutisk botilbud
for mennesker med psykiske vanskeligheder (§ 107 og §
108). Vi har siden 1983 modtaget beboere fra hele landet.

Bofællesskab,
arbejdstræning
og udvikling.

Målgruppe
Vi yder specialiseret hjælp til dig, som kæmper med
svære psykiske vanskeligheder. Det kan være skizofreni,
anden udviklingsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelser
og spiseforstyrrelser. Måske har du også andre vanskeligheder som f.eks. selvskade, depression, angst eller et
tidligere misbrug.

Vores tilbud
Vores tilgang er recovery-orienteret. I behandlingen
arbejder vi med miljøterapi og relationel behandling,
baseret på en psykodynamisk tænkning. Hertil tilbyder
vi kropsbehandling, NADA og samtaleforløb, når det
vurderes relevant.
Til at sætte konkrete mål for dit ophold, anvender vi
udviklingsplaner med udgangspunkt i din handleplan fra
kommunen, hvor vi sammen sætter mål for dit ophold
hos os. Det er vigtigt for os, at udviklingsplanen tager
udgangspunkt i dine mål og drømme, da det er dit liv
det drejer sig om. Vi fører på daglig basis journal over
hvordan det går og sender løbende statusser til din
sagsbehandler.
Dertil arbejde vi med SOL (Stressreduktions- Og Læringsmodel), som er et redskab til at forebygge
konflikter, vold og selvskade, hvor du får redskabe til at
tale om, hvordan du har det.
På ugentlige møder med din kontaktperson, følger vi op
på hvordan det går med de udfordringer du måtte have
og med dine mål på den korte og lange bane.
Herudover er der husmøde, hvor beboere, sammen
med personalet, taler om hvordan det går i huset.

Koordineret samarbejde
På Stainagaard har vi stor erfaring i at koordinere
samarbejdet mellem de mange parter der tager del
i dit liv og din dagligdag. Dette er vigtigt for at alle
involverede parter støtter dig hensigtsmæssigt i den
retning du ønsker for dit liv.

Kompetencer
Både ledelse og personale på Stainagaard har specialiseret viden og uddannelse i det pædagogiske og
terapeutiske arbejde med mennesker, som har svære psykiske vanskeligheder. Alle faste medarbejdere
er faguddannede, med en grunduddannelse indenfor det sociale, psykologiske eller sundhedsfaglige
område.
Alle ansatte modtager løbende supervision og undervisning.

Rammer og indsatser,
der motiverer og skaber håb
og udvikling indefra.

Om Stoa Gruppen
Ledelsen af Stainagaard blev i april 2018 overtaget af
Stoa Gruppen.
I Stoa Gruppen arbejder vi i troen på, at alle i de
rigtige rammer, har mulighed for forandring.
For os betyder den rigtige ramme, at man har et hjem
hvor man er tryg og tilpas og at der er stabilitet på det
fysiske og det relationelle niveau.
Vi trækker på mere end 30 års erfaring i at støtte mennesker med sindslidelser.
Vi yder specialiseret bostøtte, aktivitets- og samværstilbudtil mennesker med komplekse psykiske vanskeligheder. Vi har højt specialerede døgntilbud til voksne
ramt af Svære psykiske lidelser, som f.eks. skizofreni,
tilknytningsforstyrrelser, svære personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Vi kan også håndtere selvskade, og komorbiditet med andre diagnoser som f.eks.
angst, depression, ADHD og OCD.
Stoa Gruppen arbejder aktivt med kvalitetsudvikling og
både Stainagaard og Stoa Botilbud er godkendt af socialtilsynet.

Vi tilbyder hjælp til mennesker i krise.
Vi støtter og giver læ for menneskers proces
med at finde mening i tilværelsen
og værdi i eget liv.
Et livs værdi
kan kun vurderes af den,
hvis liv det er
og som lever det.

Heidi Sørensen
Direktør
&
Anders Madsen
Administrativ leder

Læs mere om os på:
www.stainagaard.dk & www.stoa.dk
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