
Bakken – bostøtte

Her vægtes det forpligtende fællesskab, som anerkender den enkeltes behov for privatliv. 
Bakken læner sig op ad Elmelunds pædagogik med respekt for målgruppens behov for 
støtte frem for træning.
Bakken er Elmelunds bostøtte, hvor der 
er tilknyttet personale fra klokken 7 om 
morgenen til 21 aften.
 På Bakken vægter vi det forpligtende 
fællesskab højt med respekt for hver 
enkelts behov for privatliv.

Mennesker omkring dig 
Tilbuddet henvender sig til unge, som 
ikke er i stand til at klare sig selv i egen 
bolig - selv med støtte.
 Unge som er afhængige af, at der 
er mennesker omkring dem, men som 
dog ikke kræver døgndækning.

Deltager i arbejdslivet
For at komme i betragtning til en plads 
på Bakken skal ansøgeren have afslut-

tet et forløb på Elmelund eller et tilsva-
rende botilbud.
 De unges forsørgelse er typisk før-
tidspension. Det er et krav, at den unge 
deltager i arbejdslivet - det kan være i 
form af beskyttet beskæftigelse eller et 
skånejob.

Fælles oplevelser
På Bakken arrangerer personale og 
beboere fælles udflugter, rejser og kul-
turelle oplevelser, og der ydes person-
lig støtte til deltagelse i foreningsliv og 
almindelige fritidsaktiviteter.

De unge er indskrevet efter differentie-
rede takster, afhængig af behovet for 
støtteforanstaltninger.

På Bakken er der desuden mulighed 
for at tilkalde hjælp hele døgnet.

Bostøtten ydes i henhold til Servicelo-
vens §85.

Mere information om Bakken:
Tjek www.elmelund-jbf.dk, 
skriv til elmelund@mail.tele.dk 
eller ring på 9791 2423.

Fælles værdier  
på Elmelund

Næstekærlighed er også om-
sorg. Vi ser det enkelte men-
neske som unikt og uendeligt 
værdifuldt.

Fællesskab har værdi for 
os, fordi vi tror på, at det er i 
relationen og i mødet med hin-
anden, at vi får styrken til – og 
muligheden for – at udfolde os 
og vokse som individer.

Udvikling betyder for os, at 
vi er ambitiøse, resultatorien-
terede og initiativrige i vores 
daglige arbejde. Succes er, når 
vi opfylder de mål vi har sat os.

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

“Min kontaktperson, hjælper mig med at overskue budgettet. Jeg har fået styr på 
min gæld siden jeg flyttede her til Bakken. Her er sammenhold, familieidyl og fæl-
lesskab,” fortæller Per-Martin, som flyttede på Bakken i november 2011.
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