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Idræts- og uddannelsesakademiet tilbyder bo-selvprojekter i eget regi.
Projektet er tilegnet unge, der ikke profiterer af en anbringelse, men har behov for en
mere selvstændig boform med tilknytning af
kontaktpersoner. Den unge tilbydes en bolig
i Københavnsområdet. Bo-selvprojekterne er
velegnet til elever, der i forvejen er indskrevet på Idræts-og uddannelsesakademiet eller

som efterfølgende er i udslusningsforløb eller
efterværn. Bo-selvprojektet kan også tilkøbes
separat uden skoletilknytning til Idrætsakademiet.
Tilbuddene tilrettelægges individuelt.
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Vores standardløsning indeholder som nedenfor anført.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den unge får stillet en lejlighed til rådig
hed.
Varme, el- og gasforbrug.
Licens, internet og tv-løsning.
Den unge bevilges enten rejsekort eller
stamkort til befordring.
Etablering af tilbud i fritiden.
Støtte og hjælp til vækning, sengetider,
besøg hos læge, psykolog m.m.
Social-vicevært-ordning og hjælp til praktiske opgaver.
Fleksibel støttekontaktperson-ordning
med 2 kendte medarbejdere.
Dagligt tilsyn.
Pædagogisk indsats og støtte i forhold
til at få handlet ind, kostplan, økonomi,
personlig pleje m.m.
Pædagogisk indsats i forhold til behandlingsarbejde, konflikthåndtering m.m.
Generelt i forhold til at sikre bedst mulig
faglig, social og personlig udvikling og
trivsel hos den unge.
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Det pædagogiske arbejde foregår i tæt
samarbejde med Idrætsakademiet.
Der udarbejdes skriftlig dokumentation i
form af statusrapporter fra Idrætsakademiet.
Vi tilbyder fuldt møblerede lejligheder med
alt fra tv, køkkenudstyr, møbler m.m.
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Vores erfaring med fysisk aktivitet som en del af
de helhedsorienterede indsatser er betydelig og har
medført mange gode resultater sammenholdt med
vores særlige miljø, den afstigmatiserende tilgang
samt ressourcefokus.
Vi vægter stor grad af fleksibilitet og individualitet
i forløbene. Vores dokumentationsarbejde er vigtige
måleparametre for vores kvalitetssikring.
Vi er altid til at træffe og betoner tæt samarbejde
med forældre, kommuner og andre aktører.
Ring til os for nærmere oplysninger og besøg.
På 44440304 eller 40418832.
Se mere på www.idraetsakademiet.dk
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i har eksisteret siden 2006 og har stor erfaring
i arbejdet med at få unge godt videre på trods
af psykiatriske lidelser og psykiske sårbarheder.

