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Tilbuddet tilpasses den enkelte borger, 
og hos Believe er ingen sager ens, da alle 
borgere har krav på et særlig tilrettelagt 
forløb, der tager udgangspunkt i deres 
særlige udfordringer og resurser.

Da Believe har base i Skibby, er det også 
her de fleste af vores akutboliger er, men vi 
kan også tilbyde akutboliger med pædago-
gisk støtte og behandling på hele Sjælland 
og Møn.

Vores boliger:
Vores akutboliger vil som minimum have 
to værelser med adgang til køkken og eget 
badeværelse, er fuldt møbleret og har 
smart TV og internet. Vi har også en villa-
lejlighed på 110 m2 til en større familie med 
adgang til stor have.

Priser:
Vi tilbyder en akutbolig fra 38.000 kr. pr. 
måned inkl. husleje, forbrug og pædago-
gisk støtte og behandling. Indsatsen kan 
være fra 6 timer om ugen og helt op til 119 
timers pædagogisk støtte og behandling i 
tidsrummet kl. 6.00-23.00 -7 dage om ugen. 
Prisen vil afhænge af omfanget af indsat-
sen.

Vi tilbyder derudover en bred vifte af 
ydelser, der kan tilvælges. Eksempler på 
tilvalgsydelser:
•  Afrusning
•  Misbrugsbehandling
•  Psykologiske undersøgelser
•  Psykiatrisk screening
•  Inddragelse af andre faggrupper/ 
 ekspertise

Believe tilbyder også:
•  FATA (familiebehandling som alternativ til 

anbringelse) i familiens egen bolig.
• Familiebehandling
• Støtte/kontakt ordninger
• Psykologiske undersøgelser
• Samværsordninger
• Terapi
• Supervision og kurser til plejefamilier

Kontakt os:
Har du som socialrådgiver en opgave, hvor 
der er behov for en akutbolig, og ønskerat 
høre mere om vores akutboliger eller et af 
vores andre tilbud, så er du altid velkom-
men til at kontakte os på telefon 2924 8370 
eller sende os en mail til post@believe.dk. 
Alternativt er du velkommen til at udfylde 
vores kontaktformular på vores hjemme-
side believe.dk med din henvendelse, så 
vender vi tilbage i løbet af få timer.

Believe tilbyder akutboliger med pædagogisk støtte og behandling til unge, familier, enlige eller par.


