Bofællesskabet Sneppen
Beboere
Sindslidende og mennesker med alvorlige psykiske problemer. Personer med misbrug som hovedproblem kan ikke optages i bofællesskabet.

Huset
Består af seks selvstændige lejligheder samt fællesrum, køkken,
bryggers og kontor.
Der er seks beboere med hver sin 1½ værelses lejlighed på 34 m2
heraf stue med tekøkken på 21 m2, soveværelse på 8 m2 og badeværelse på 5 m2.

Medarbejdere
Der er for tiden en normering på 3 fuldtidsstillinger:
Der er ikke døgndækning og enkelte dage kan være uden personale.

Kontaktperson
Hver beboer tildeles en kontaktperson.
For at skabe så trygge og hjemlige rammer som muligt, er det kontaktpersonen, der har den tætte og personlige kontakt til den enkelte beboer.

Samarbejdsaftale
Der udarbejdes sammen med hver beboer en samarbejdsaftale. Af
samarbejdsaftalen fremgår beboerens mål med at bo i bofællesskabet på kort og langt sigt, beboerens ressourcer og hvad beboeren har af ønsker om og behov for at få støtte til. Samarbejdsaftalen
udarbejdes i fællesskab mellem den enkelte beboer og medarbejderne.

Målsætning
Hjælp til selvhjælp!
Udgangspunktet er altid den enkelte beboer med de fordele et bofællesskab kan give. Beboeren skal have et ønske om udvikling.
 at beboernes egne evner og kunnen inddrages i hverdagen
 at beboere, medbeboere og medarbejdere samarbejder i
hverdagen
 at sociale færdigheder inddrages og trænes i fælles aktiviteter
såsom:
o fælles rengøring af egen lejlighed og fællesarealer
o fælles madlavning og indkøb
o fælles aktiviteter i huset og ud af huset
o fælles samvær i bofællesskabet eller andre steder
 at beboerne og medarbejderne snakker sammen til husmøderne - en almindelig snak med gensidig orientering og aftaler
om eksempelvis
o ugens program
o madlavning
o rengøring
o indkøb
o ved en beboers fravær sørger de andre beboere for at give vedkommende besked.

Hverdagen
I bofællesskabet foregår en række faste fælles gøremål som omtalt
ovenfor under fælles mål.
Beboerne kan have faste gøremål udenfor huset i form af job, uddannelse eller andet.
Endelig betaler hver beboer en gang månedligt til den fælles kostkasse et fast aftalt beløb.

Aktiviteter
Aktiviteter kan foregå individuelt og i fællesskab i form af eksempelvis idræt, bowling, biograf- og teatertur eller hvad den enkelte beboer kan have lyst til.

Værdigrundlag





Gensidig tillid.
Åbenhed.
Respekt.
Ansvarlighed.

Bofællesskabet er et socialpsykiatrisk tilbud i Jammerbugt Kommune til sindslidende og mennesker med alvorlige psykiske problemer.

Økonomi
Der betales husleje, varme og el samt et månedligt beløb til kost,
rengøringsmidler, vaskemidler og fælles aktiviteter.
Beboerne kan desuden indbetale til fælles ferie.

Optagelse i bofællesskabet
Ansøgning om optagelse sendes til:
Handicapafdelingen
Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro

Er tiden for lang
og stuen for trang
så ta’ med
til et sted
med rum og tid.

Vores sted
Er du alene i verden - ?
Kan du mærke smerten - ?
Så ta’ med
til vores sted
og få livet på gled.

Hvis du er trist
og har mistet din gnist
så ta’ med
til vores sted
og find den indre fred.

Alene, bli’r man svag
Men, sammen, bli’r vi stærke, en dag
Hvis vi alle kæmper, for samme sag
- vil solen skinne for alle,
og find, den indre fred
og vi vil høre fællesskabet kalde.
(Digt af Ivan Tannebæk Pedersen - tidl. beboer.)
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