Patia Stödboende
Patias stödboenden utgörs av ett sammanhållet bestånd av bemannade stödboenden och utgör
oftast första steget i en utslussning från exempelvis HVB/behandlingshem, familjehem eller som
ett första steg ut från en konfliktfylld hemmiljö.
Stödboende är en placeringsform som, genom våra lyhörda och professionella kontaktpersoner, ger
stora möjligheter till en individanpassad insats. Patia har ett starkt individfokus där vi tar tillvara
den enskildes delaktighet, kartlägger den enskildes färdigheter och arbetar fokuserat mot målet om
självständighet och inkludering i samhället för den enskilde. Redan vid placeringsförfrågan
påbörjas detta viktiga arbete genom en noggrann matchningsprocedur som syftar till att ge den
enskilde bästa möjliga start hos oss. Vårt huvudsakliga mål med insatserna är att ge den enskilde
verktygen för att med självförtroende ta sig an ett helt eget boende efter avslutad placering.
Vi arbetar med flertalet målgrupper såsom:
• Ungdomar från 16 år och uppåt. Patia har tillstånd att arbeta med målgrupperna
ungdomar/unga vuxna som tidigare varit placerade på grund av social problematik,
ungdomar/unga vuxna med otillfredsställande eller konfliktfylld hemmiljö samt
ensamkommande barn och ungdomar. Vi tar ej emot placeringar där det föreligger
aktivt bruk av alkohol & droger eller aktiv kriminalitet. Dygnet-runt bemannade.
• Vuxna individer som har behov av stöd i vardagen. Våra stödboendeverksamheter
för vuxna arbetar med beroendeproblematik och socialpsykiatri. Bemannade del av
dag.
Målet är att den enskilde ska klara av ett eget, självständigare boende genom träning i att:
– Ha fungerande dagliga rutiner i och utanför det egna boendet
– Upprätthålla/skapa en meningsfull sysselsättning och fritid
– Kunna hantera sin hushållsekonomi, såsom budget och inköp
– Upprätthålla positiva sociala kontakter och myndighetskontakter
Patia har stödboenden i Stockholm, Göteborg, Linköping, Växjö och Eskilstuna. Vi har möjlighet
att ta emot placeringar dygnet runt och kan ombesörja hämtning. Kontakta oss gärna för en
gemensam bedömning om ni har behov av en placering.
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