PORSEHAVEN I & II

OM BOMILJØET
Bomiljøet er målrettet mennesker med betydelig funktionsnedsættelse, herunder
mennesker med psykiske lidelser. I Porsehaven er der fokus på dét at bo i egen
bolig. Her kan du få støtte til at klare hverdagen og udvikle færdigheder i forhold til
forskellige livsområder som arbejde, læring og fritidsinteresser.
I Porsehaven har du din egen bolig med bad og toilet samt adgang til et
fælleskøkken. I huset er der 5 boliger og et samtalerum. Du kan modtage støtte i
forhold til dine personlige områder, som f.eks. din omsorg for dig selv, sundhed,
dine ønsker og drømme samt dit sociale netværk.
I Porsehaven vil medarbejderne i samarbejde med dig støtte dig i at få
hverdagslivet til at fungere, sådan at du senere kan bo selvstændigt i egen bolig.
Medarbejderne arbejder ud fra en recoveryorienteret og rehabiliterende tilgang,
med fokus på faglig kvalitet og engagement i den indsats du tilbydes.
Det fællesskab, der er i huset bygger på samarbejde. Derfor holdes der husmøde
hver 14. dag, hvor din stemme har betydning. I huset er der fælles kostordning,
som består af morgenmad og aftensmad.
Høje-Taastrup Kommune
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ANSLÅET AFSTAND TIL

BOLIG MED FÆLLESSKAB

Socialpædagogisk støtte: <20 m
Indkøb: 500 m
City2: 500 m
Høje-Taastrup station: 1,2 km
Bus: 300 m

Porsehaven består af 2 x 5 individuelle boliger, med tilknyttede fællesarealer. I
Porsehaven er du tæt på andre mennesker. Du har et værelse og eget bad,
men der er stadig masser af fællesskab, køkkenet og spisestue og have deler
du med dine naboer.
Boligerne ligger meget tæt ved City2, så der er masser af muligheder og gode
transportforbindelser i området.
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PORSEHAVEN I & II

LEJLIGHEDEN
1-værelses bolig med eget toilet og bad og fælles areal, 22-36m2, kr. 2.642,-/mdr.
i husleje, vand og varme, indskud kr. 9.736,Boligselskabet DAB er administrator for boligerne i Porsehaven.
Huslejen er omtrentlig
HJÆLP TIL DEPOSITUM
Der kan søges om enkeltydelse til depositum. Blanketter til ansøgning findes på
HTK.dk. Kontakt evt. Borgerservice på tlf. 43 59 10 00
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