VI LÆGGER VÆGT PÅ:
•

At det enkelte menneske er hovedperson

ØKONOMI:
•

Du skal betale husleje, som dækker egen
lejlighed + 1/6 af fællesstue/køkken.
Vand, varme og el er indeholdt i huslejen.

•

Du har mulighed for at søge om boligydelse.

•

Du skal betale til en fælles kostkasse,
som dækker al forplejning.

i eget liv.
•

Vedligeholde og udvikle kompetencer

•

At have en anerkendende, værdsættende
og respektfuld tilgang til hinanden.

•

At netværk er betydningsfuldt for alle.

•

At tage udgangspunkt i hverdagens succe-

At have tid til nærvær med den enkelte.

•

At tilgodese den enkeltes behov for tryg-

Du skal betale til en fælles budgetkasse,
som dækker indkøb af fælles rengøringsartikler, nyanskaffelser til fællesarealerne og andre fælles indkøb.

•

Du har mulighed for at være medlem af en
busforening, som ejer bo– og støttecentrenes 4 busser.

hed, pleje og omsorg.
•
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•

ser.
•

BOFÆLLESSKABET Hovedgaden
Hovedgaden 52 A
5932 Humble

BOFÆLLESSKABET
Hovedgaden

At motivere til sund kost og motion.

VISITATION:
•

Du skal kontakte din sagsbehandler i din
kommune for at blive visiteret til en plads
i bofællesskabet.

BOFÆLLESSKABET Hovedgaden
Hovedgaden 52 A
5932 Humble

Fællesstue og køkken

En beboers drivhus

TLF : 62571810

MÅLGRUPPE
Bofællesskabet er et botilbud for voksne
med fysisk/psykisk nedsat funktionsevne.

TRADITIONER / FÆLLES ARRANGEMENTER

BO OG STØTTECENTRENE

Beboerne deltagelse i forskellige arrangementer eks. koncerter, halballer, ture m.m.

Bo og støttecentrene består af Bofællesskabet Brungårdsvænget, Bofællesskabet Hovedgaden, Støttecenteret Duevej, Støttecenteret Hine Møllevej og Værkstedsgården
(beskyttet beskæftigelse).

Bofællesskabet holder hvert år julehyggedag
for beboere og pårørende.
Bo– og støttecentrene holder hvert år et
fælles arrangement for alle beboere og
pårørende.

BOFÆLLESSKABET
Bofællesskabet har eksisteret siden 1998.
Det ligger i Humble by - 16km. fra Rudkøbing - og i gåafstand til købmand og andre
forretninger.
Bofællesskabet består af 6 lejligheder indeholdende bad, the- køkken, soveværelse,
stue. Der er fælles stue, køkken og vaskerum. Bofællesskabet er omgivet af fælles
terrasse, have. Alle beboere har individuel
lejekontrakt.
I bofællesskabet er der et aflastningsværelse.

HVERDAGEN / AKTIVITETER
De fleste beboere arbejder på Værkstedsgården. Beboerne har hver en ugentlig hjemmedag, hvor der gives individuel støtte til
indkøb, rengøring, tøjvask, personlig hygiejne, økonomi, samtaler om personlige forhold,
læsning af post, besøg hos læge, tandlæge,
frisør, planlægning af ture, rejser, arrangementer, sociale netværk m.m.

Alle måltider tilberedes i fælleskøkken.
Aftensmaden er en fælles opgave med personalestøtte. Man har så en fast maddag om
ugen med tilhørende opgaver, som borddækning, opvask, tørre borde af og feje.

Bo– og støttecentrene har forskellige udvalg
bestående af beboere/brugere og personale
der arrangere forskellige aktiviteter eks.
fælles ferier, festivaller, endagsture,
idrætsdage m.m.

Ugen indeholder forskellige tilbud af aktiviteter så som svømning, bowling, klub, aftenskole - og så selvfølgelig alle de spontane oplevelser.
Der afholdes i bofællesskabet beboermøde i
huset, og hvert kvartal fælles for alle bostederne.

PERSONALE
Personalegruppen i bofællesskabet er sammensat af pædagoger, social- og sundhedspersonale, og daglig leder.

