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Botilbud B.S. Ingemanns Vej
Botilbud B.S. Ingemanns Vej B.S. Ingemanns Vej er et botilbud for 10 voksne
udviklingshæmmede.
Der er personale hele døgnet, alle ugens dage. Om natten er det muligt at tilkalde hjælp
fra en sovende rådighedsvagt.

I vores daglige arbejde sigter vi mod at fremme selvstændighed, styrke selvværd og
gennemslagskraft med udgangspunkt i dét, som det enkelte menneske kan. Derfor er
totalkommunikation, anerkendelse og værdighed vigtige værdier i samarbejdet.
Vi vægter vigtigheden af netværk, god kontakt til pårørende og venner, og vi opfordrer
den enkelte til at være aktiv i lokalsamfundet og have øje for muligheder for at benytte
de frivillige tilbud.

Personalegruppen består primært af pædagoger.
Botilbuddet er beliggende i et meget roligt villakvarter ca. 2 km fra Sønderborg
centrum. Ligger i gåafstand til skov og strand. Der er en Købmand 500 meter fra
Botilbuddet. Der er gode busforbindelser.
Boligerne er 2-værelses lejligheder på 67m2. Lejlighederne ligger i ét plan og er lyse og
rummelige og med udgang til en lille terrasse. Boligerne ligger i tilknytning til
fælleslokaler. Det giver en enestående mulighed for både at dyrke sit privatliv og at
vælge fællesskabet.
På grunden omkring botilbuddet er der et stort grønt område med stor terrasse med
grillplads, trampolin og gynge, som indbyder til aktivitetsmuligheder samt mulighed for
muntert samvær med bofællerne.
Vi har særlig fokus på at inddrage beboerne i de daglige beslutninger, da de har
selvbestemmelsesret – også for beboere uden talesprog. ”Tegn til Tale” og visualisering
(ses på siden overfor → ) er en vigtig del af kommunikationen. Der holdes beboermøde
en gang om måneden.
Vi tilbyder flere forskellige aktiviteter ud fra den enkeltes ønsker bl.a. madlavning,
deltagelse i praktiske daglige gøremål, gudstjeneste, LEV fest, udendørs aktiviteter, leg
og bevægelse, ferieture, udflugter, sommerfest og deltagelse i Klubaften i Klub Als,
hvor man kan møde ligesindede fra andre botilbud og nyde musik og dans.
Der er mulighed for at deltage i aktiviteter uden for huset, alt efter hvad den enkelte
ønsker bl.a. ridning, svømning, hockey, billedkunst osv.
I løbet af året er der arrangementer i forhold til traditioner, så som fastelavn,
påskefrokost og julefrokost
Generelt om tilbudet
Udgangspunktet i vores arbejde er, at alle mennesker har ressourcer til at udvikle sig.
Vi tager individuelle hensyn og lytter til den enkeltes håb og drømme.
Alle har ret til at bestemme i eget liv. Derfor viser vi valgmuligheder, vejleder og
opfordrer til, at alle tager aktivt del i at fremme egen sundhed og trivsel.

”Jeg har det godt her, jeg kan jo ikke klare mig selv,
for resten er det godt I sover her, jeg er sådan mere tryg.”
(Citat af borger)

