Velkommen til Hvide Hus Botilbud

Botilbuddet Hvide Hus
Hvide Hus botilbud er et selvejende § 107 botilbud placeret i en ældre villa i grønne omgivelser
nær Gentofte sø.
Vi leverer en helhedsorienteret indsats som bygger på en humanistisk tankegang i en non profit
organisation, som er en del af Den Danske Diakonissestiftelse. Vi arbejder ud fra en
rehabiliterende tilgang til, at bevare, forbedre og udvikle det enkelte menneskes fysiske, psykiske
og sociale ressourcer. Vores formål er at styrke det enkelte menneske individuelt og i fællesskaber.
Vi arbejder ud fra dine håb, drømme og ønske om at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Vi lægger vægt på at skabe et trygt og hjemligt miljø, uden institutionspræg, i et åbent og
respektfuldt samarbejde med beboerne og samarbejdspartnere.
Konkrete tilbud og indsatser: Botræning, socialpædagogisk støtte, samt udredning i driften.
Vi arbejder i et udviklende miljø hvor du har mulighed for at skabe værdifulde resultater, så du
føler dig styrket som menneske.
Kvalitet handler grundlæggende om, at du som beboer oplever at den leverede ydelse svarer til
forventningerne, men også at medarbejderne står inde for arbejdet og til stadighed kan se
muligheder i at udvikle det.
Hvide Hus er et midlertidigt tilbud, hvor du bor i en begrænset tidsperiode. Det betyder, at du skal
flytte videre når dit ophold og forløb er tilendebragt, det vil altid være individuelt hvor lang tid det
tager. Når du er færdig med dit ophold, støtter vi dig i, at flytte videre fra Hvide Hus.
Formålet med et ophold i Hvide Hus er, at du støttes og vejledes i, at blive parat til at bo i egen
bolig, være forholdsvis selvaktiverende, evt. med hjælp fra bostøtte/hjemmevejleder. Endvidere er
formålet, at du bliver mere selvstændig og udvikler dine livskompetencer.
Når du flytter ind i Hvide Hus, opfordre vi dig til, at skrive dig op i et eller flere boligselskaber.

Fælles ansvar og forventninger:
Vores kultur er stærkt præget af respekt for forskelligheder, det vil du opleve ud fra
diakonissestiftelsens og Gentofte? kommunes værdigrundlag. Dette betyder at vi har en
medmenneskelighed, der kommer til udtryk i de relationelle kompetencer, og vores ordentlighed
– fordi vi føler et helt særligt ansvar.
Du kan forvente høj faglighed og nytænkning i samarbejdet med medarbejderne. De gensidige
forventninger er af stor betydning for at samarbejdet lykkes. Derfor har vi også forventninger til
dig som beboer.

Beboerne i Hvide Hus har alle ansvar for, at rydde op og gøre rent på fællesarealerne.
Fællesarealerne er køkken og tekøkken, badeværelser, tv-stuen samt fælles vasketøj. Derfor er det
vigtigt, at du tager ansvar og får ordnet dine opgaver på fællesarealerne, så alle der kommer i
huset kan føle sig godt tilpas.
Som beboer i Hvide Hus, forventes det, at du tage del i fællesskabet og at du derigennem kan
udnytte din ret til indflydelse og medbestemmelse.

Praktisk information om Hvide Hus
I Hvide hus bor i 7 unge mennesker sammen. Du får dit eget værelse, hvor du deler bad og toilet
med 2 til 3 andre beboere. Køkkenerne deles I alle 7 om. Der er en fælles vaskekælder, som kan
benyttes efter behov.
Der er mange trapper, så huset er derfor ikke velegnet til kørestolsbrugere.
Du skal selv sørge for Tv og internet, da det ikke er inkluderet i tilbuddet.
I Hvide Hus er der personale til stede alle hverdage fra 8-16, samt mandag, tirsdag og torsdag til kl
20.00. Der er ikke personale til stede om natten, samt weekender og på helligdage. Det betyder,
at du skal kunne klare dig selv i de perioder. Får du alligevel brug for en samtale, når personalet er
gået hjem, kan du kontakte Akuttilbuddet på tlf. 70265001 hvor der er døgnbemanding.

Huset:
I Hvide Hus botilbud, spiser vi morgenmad sammen alle dage kl. 8.45. Det forventes, at du deltager
så vidt muligt, da det kan være med til, at skabe en fast morgenrutine og god struktur for dig.
Mandag aften spiser vi middag kl. 18, i et hyggeligt fælleskab med Gule Hus. Her er der mulighed
for social samvær hvor vi evt. spiller spil og hygger til kl 20.

Sundhedscenter Hvide Hus
Når du flytter ind, bliver du automatisk tilknyttet sundhedscenter Hvide Hus, som ligger neden
under bofællesskabet. Det vil alle hverdage være muligt, at tilkøbe frokost eller aftensmad til 25
eller 35 kr. I sundhedscenter Hvide Hus kan du deltage i forskellige udviklende forløb, træning,
madlavning, brætspil, bordtennis mm. Her er anledning til hyggeligt samvær, nærvær og
fælleskaber samt mulighed for, at danne sociale relationer, med andre medlemmer der kommer i
huset.
Der er mulighed for, at benytte sundhedscenterets træningsfaciliteter i kælderen, alle dage.

Bo-træning:
Når du bor I Hvide Hus botilbud, forventes det, at du indgå i et samarbejde med dine
kontaktpersoner om, at træne og udvikle dine færdigheder. Den individuelle vejledning
planlægger du i samarbejde med dine kontaktpersoner. Et eks. på botræning kan være ”at holde
eget hjem”; herunder oprydning og rengøring, tøjvask, økonomi samt netværksskabelse.
For at sikre, at der er overensstemmelse mellem dine mål, sundhed og din trivsel, vil vi i
samarbejde med dig, tilse dit lejemåls tilstand, løbende.

Indsatsplan/handleplan og delmål:
Når du flytter ind i Hvide Hus botilbud, vil din sagsbehandler i kommunen have udarbejdet nogle
mål til dig. Handleplanen har sagsbehandleren udarbejdet efter en, eller flere samtaler med dig,
hvor I sammen har formuleret mål for, hvilket støtte behov du har, mens du bor i Hvide Hus.
I Hvide Hus vil du få tildelt en primær og en sekundær kontaktperson, hvor i samarbejder om, at
opstille dine delmål for din bo-træning. Dette hedder en indsatsplan. Du og din kontaktperson, vil i
samarbejdet følge op på dine mål og delmål løbende, samt hvordan det går dig i Hvide Hus. Dine
mål kan løbende ændres til noget andet. Indsatsplanerne evalueres løbende i et samarbejde
mellem dig og din kontaktperson, og minimum 1 gang årligt på et statusmøde med din
sagsbehandler og evt. pårørende. Her taler vi med dig om du skal sætte dig nogle nye mål, eller du
skal arbejde videre med de mål, som du allerede har.

