– gi’r livsglæde

Turboforløb
Turboforløb – færdigafklaring af unge, der har afsluttet STU-uddannelsen.
Turboforløbet er et intensivt forløb tilpasset unge, der har gennemgået en
STU uddannelse, men som mangler
endelig afklaring af arbejdsevne, fremtidig behov for bostøtte og muligheder
for deltagelse i fritidslivet. Disse unge
får nu muligheden for et individuelt tilrettelagt forløb.
Afklaring af arbejdsevne
Den unge vurderes af Thy Naturkrafts
jobkonsulent på baggrund af samtaler,
praktikker og det skriftlige materiale der
allerede er udarbejdet i STU uddannelsen. Der etableres praktikker både i
Thy Naturkraft og hos egnens virksomheder.
Afklaring af behovet
for fremtidig bostøtte
Der tages udgangspunkt i den unges
individuelle behov for botræning og

bostøtte. I afklaringsforløbet lægger vi
vægt på at den unge tilegner sig almindelige praktiske færdigheder, personlig
udvikling, egenindsigt/selvforståelse,
udvikler sociale kompetencer m.m.
samt afklares hvad angår fremtidig behov for bostøtte.
Afklaring af muligheder og behov
for støtte i fritiden
Vi arrangerer rejser, udflugter med
mere for at afdække og styrke sociale
kompetencer.

Tidsforløbet for dette særligt tilrettelagte forløb vil være meget individuelt. I
hverdagen indgår eleverne på lige fod
med de øvrige elever i de forskellige
afdelinger.
Mere information om
Elmelunds Turboforløb:
Tjek www.thynaturkraft.dk,
skriv til info@thynatur.dk
eller ring på 9791 2423.

Vi træner de unge i at benytte almindelige voksne fritidstilbud, og vi beskriver
den unges forudsætninger og eventuelle støttebehov.
Elmelund sikrer tilbagemelding og udarbejdelse af kildemateriale til rehabiliteringsplanens forberedende del.

Fælles værdier
på Elmelund

Fællesskab har værdi for
os, fordi vi tror på, at det er i
relationen og i mødet med hinanden, at vi får styrken til – og
muligheden for – at udfolde os
og voksne som individer.
Udvikling betyder for os, at
vi er ambitiøse, resultatorienterede og initiativrige i vores
daglige arbejde. Succes er, når
vi opfylder de mål vi har sat os.

Elmelunds Turboforløb er individuelt tilrettelagt, med plads til rejser og udflugter.
Her får unge endelig afklaring af arbejdsevne og fremtidigt behov for bostøtte.

Anerkendelse vil sige, at vi er
lyttende, opmærksomme og
interesserede i hinanden. Vi
møder hinanden med åbenhed
og nærvær.

Vizuall.dk

Næstekærlighed er også omsorg. Vi ser det enkelte menneske som unikt og uendeligt
værdifuldt.

