
BOTILBUDDET
SJÆLLANDSGADE

Botilbud med døgndækning



DU ER ALTID VELKOMMEN

OM BOTILBUDDET SJÆLLANDSGADE 
Botilbuddet Sjællandsgade er et socialpsykiatrisk botilbud til voksne, som lider af kroni-
ske sindslidelser og nedsatte psykiske og sociale færdigheder. 

Vi er døgndækket, og yder en sammenhængende specialiseret indsats i henhold til lov 
om social service.

Udover at være et botilbud, er Sjællandsgade også et sted hvor du kan få den rette støtte 
og vejledning til at udvikle dine psyskiske, fysiske eller sociale færdigheder. 

HVEM ER VI OG HVAD TILBYDER VI?
Vi er et team af fagligt veluddannede medarbejdere indenfor faggrupperne pæ dagoger, 
sygeplejesker, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjæl-
pere samt en køkkenassistent. 

Vi arbejder rehabiliterende, det betyder bl.a. at ”Hjælp til selvhjælp“ er en af vores vig-
tigeste arbejdsfilosofier og fylder meget i vores hverdag. Vores opgave er at skabe de 
rette rammer og betingelser, så den enkelte beboer med tiden bliver så selvhjulpen som 
mulig og endnu bedre i stand til at gøre brug af samfundets tilbud.

Vi hjælper med  praktiske gøremål i hjemmet, hjælp til strukturering af hverdagen, støtte 
til at opretholde kontakt til familie og andre sociale netværk og støttende samtaler, mo-
tion osv..



VI ER HER FOR DIG...
BEBOERNE ER DE VIGTIGSTE 
Vi ser beboerne som den vigtigste del af Sjællandsgade. Vi tror på at alle mennesker har 
evnen til at udvikle sig og komme videre i deres liv, og det er den del af det enkelte men-
neske vi arbejder med.

Alle beboere får hjælp, støtte og vejledning i det daglige, men vi stiller også krav til vore 
beboerne f.eks.:

• at du bidrager til fællesskabet ud fra dine ressourcer og evner.

• at du gør en aktiv indsats og tager del i dit eget liv og personlige udvikling ud fra 
princippet  ”Hjælp til selvhjælp“.

• at du bliver udfordret og dermed mere opmærksom på egne ressourcer, som du 
kan udnytte positivt i eget liv.

BOTILBUDDET SJÆLLANDSGADE
Botilbuddet ligger i gå-afstand til Hjørring centrum. 

Der er i alt 34 lejligheder, der fordeler sig over tre boligblokke. I fælleslejlighederne på 
Laden og Rålingen arrangeres der hver dag fællesspisning og socialt samvær.

Sjællandsgade har eget motionsrum og gamerroom.

ØKONOMI
Ved indflytning betaler du indskud til boligselskabet Bovendia, som du også betaler hus-
leje til.

Derudover betaler du din andel af fællesudgifter, vedligeholdelse og kostudgifter ved 
fællesspisning m.m.

VISITATION
Ved ansøgning eller vejledning om botilbud er det en rådgiver ved Myndighed Handi-
cap, du skal have fat i på tlf. 72 33 33 33. Her kan de desuden fortælle mere om målgrup-
per, sagsforløb og ansøgnings- og visitationsprocedure m.m.



KONTAKT
Har du spørgsmål, eller ønsker du flere 
oplysninger omkring botilbuddet, er du 
velkommen til at kontakte os.

BOTILBUDDET SJÆLLANDSGADE
Sjællandsgade 2, 4 og 6
9800 Hjørring
Tlf. 72 33 58 80

AFDELINGSLEDER 
Jannie Jensen
Tlf.: 72 33 58 28
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Døgnåbnet
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