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Vi har skabt et bosted hvor de unge trives, fordi vi har fundet balancen mellem at have struktur/rammer og støtte
de unge i at stå selv.
Vi lader dem løfte det de kan bære - det vokser de af og vi hjælper til med resten.
Ungbo-Odense består af 3 huse med i alt 5 delelejligheder + Hannes egen bolig i H.C. Andersens Gade i
centrum af Odense. Vi har 3 toværelses m fælles køkken/bad, 1 et værelses m eget køkken/bad, 3 værelser m
eget køkken og fælles toilet + et akutværelse i den ene toværelses.
Vi har eksisteret siden 2004 og er godkendt af socialtilsynet efter § 66 og § 107.
Læs mere på ungbo-odense.dk og på tilbudsportalen.

BO-SELV TRÆNINGSSTED FOR UNGE
Fra ydre styring til indre styring
Har du en ung som:
er mellem 15 og 23 år
du søger botræning til
som har brug for en god voksen relation
mangler at blive hørt og set i hverdagen
ikke kan bo hjemme
er for ung/umoden til at bo helt selv
ikke er egnet til alm. opholdssted/familiepleje
har brug for voksne i nærheden
ikke er kriminel
er stoffri
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Vores pris for døgnanbringelse er 29.950 kr.
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