CIRKLEN

OM BOMILJØET
Cirklen er målrettet mennesker med betydelig funktionsnedsættelse, herunder
mennesker med psykiske lidelser. Bomiljøet tager udgangspunkt i to fundamentale
behov i ethvert menneskes liv; støtte til at klare hverdagen og frihed til at leve et liv
på egne betingelser.
I Cirklen har du din egen lejlighed med køkken og bad, samtidig med støtten ikke er
længere end få meter væk. I bomiljøet er der etableret et kontaktcenter, hvor du
dagligt får hjælp, men udover dét bestemmer du selv, hvordan du vil indrette livet i
din lejlighed. I Cirklen bestemmer du selv, om du vil have besøg af en nabo, eller
om du vil lukke døren og bare være dig selv.
I lejlighederne omkring dig bor andre borgere, der ligesom dig har fået visiteret den
nødvendige støtte fra kommunen. Derfor kan du opleve alt det positive ved at have
din egen bolig og stadig mærke, at hjælpen og fællesskabet altid er lige om hjørnet.
På den måde bliver Cirklen en tryg base for et selvstændigt liv.
At bo i egen bolig kan være en udfordring, men vi tilbyder dig støtte til at komme i
gang på egen hånd og til at få det praktiske i dagligdagen til at fungere.
Høje-Taastrup Kommune

ADRESSE
Cirklen F og G4
2630 Taastrup

ANSLÅET AFSTAND TIL
Socialpædagogisk støtte: <20 m
Indkøb: 100 m
Fitness: 100 m
Taastrup Bibliotek: 1,2
Taastrup station: 1,8 km
City2: 3,8 km

PRIVATLIV OG FÆLLESSKAB I MODERNE LEJLIGHED
Cirklen giver en unik mulighed for et selvstændigt liv med rig mulighed for
fællesskab og støtte. Lejlighederne er med egen lille terrasse eller have,
Blåkildecentret er tæt på og der er gode busforbindelser til stationerne.
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CIRKLEN

LEJLIGHEDER



1-værelses lejlighed (6 stk.), 56m2, kr. 3.516,-/mdr. i husleje inkl.
antenne og varme, indskud kr. 7.625,2-værelses lejlighed (4 stk.), 58m2, kr. 6.200,-/mdr. i husleje inkl.
antenne og varme, indskud kr. 16.867,-

Huslejen er omtrentlig

BOLIGSTØTTE OG HJÆLP TIL INDSKUD
Størrelsen på boligstøtte skal udregnes specifikt for dig. Læs mere om
boligstøtte og hjælp til indskud på www.borger.dk
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