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Tellus ungdomsboende

Tellus
ungdomsboende

Hur arbetar vi?

Tellus ungdomsboende är en del av socialtjänstens öppenvård
i Jönköpings kommun. För att bo på Tellus krävs ett beslut
från en socialsekreterare.

MI – samtalsmetod med fokus på motivation till förändring.

Tellus har ca 25 satellitlägenheter och erbjuder kvalificerade
behandlingsinsatser och eftervård på hemmaplan för ungdomar mellan 18 och 22 år.

För vem?
Ungdomar som lämnar institution eller familjehem och som
behöver fortsatt behandling på hemmaplan.
Ungdomar som är i riskzon för placering på institution eller i
familjehem på grund av eget beteende där träningsboende
med tydlig struktur och stöd kan vara ett alternativ till placering.
Ungdomar med en kombination av social och neuropsykiatrisk
problematik, som behöver stöd för att lära sig att klara av ett
eget boende.
Ungdomar som på grund av hemmiljön behöver ett träningsboende utanför hemmet.

RePulse – inlärningsmetod för att lära sig självkontroll och
självinsikt.

Nätverksarbete – inventerar och aktiverar viktiga personer runt
ungdomen.
Tellusguide – arbetsmaterial med fokus på ekonomi, nätverk,
hygien och hälsa, lägenhetsskötsel, moral och värdering,
framtid och samhälle.
Alkohol och narkotikaarbete – motivation och behandling av
alkohol- och drogrelaterad problematik.
Fritid – fysisk och kulturell aktivering med förhoppning att
väcka ett intresse.
Social färdighetsträning - stöd i att höja den sociala kompetensen genom träning av relevanta sociala beteenden.
Boendeträning - praktisk träning och medvetandegörning av
de färdigheter som krävs för att klara ett eget boende.

Mål
Vi vill hjälpa ungdomen till en stadigvarande förändring, så att
han eller hon så snart som möjligt kan leva ett självständigt
och vuxet liv.
Vi vill stärka ungdomen som individ och öka deras livskvalitet.
Vi vill genom nätverksarbete involvera familj, kompisar, släkt,
professionella m.fl. så att den unge får ett mångårigt stöd i sitt
påbörjade vuxenliv.

