Hvordan arbejder vi?
Take Care mener, at selve relationen mellem personale
og ung er vejen frem, og vi arbejder derfor altid på at få
skabt en god og sund relation. Når dette er opnået ved
vi, at samarbejdet med den unge altid blomstrer.
Vi sørger for at aktivere vores unge i fritidsforeninger –
og vi forventer, at de passer de aktiviteter, der er
mulighed for. Dels for at aktivere dem, men også for at
give dem sunde forhold til andre unge i lokalmiljøet, så
den unge derigennem lærer at agere i gode og faste
rammer.
Vores unge får igennem vores pædagogik en overskuelig
og forudsigelig hverdag. Målet er således at gøre den
unge ansvarsbevidst og aktiv som medborger, uden at
være på kant med loven.

”Take Care er en god institution at benytte,
som hele tiden har været lette at være i
kontakt med samt gode til at opfylde aftalte
mål. Jeg er positiv og tilfreds.”

Take Care info
Take Care er et opholdssted med to afdelinger, der
begge er placeret i Maribo.
Hovedafdelingen har plads til 9 unge i alderen 10-18 år,
hvor der er mulighed for efterværn op til 23 år.
Take Cares hovedafdeling har til huse i en smuk
ejendom med 2 aktivitetsrum og 12 store enkeltværelser.
Til huset hører en stor have med masser af smukke
frugttræer, bålplads og muligheder for at udfoldelse.
Take Cares afdeling på Maribovej er en underafdeling
med plads til 4 unge i alderen 14-23 år. Stedet har et
godt fælles aktivitetsrum og en stor have. Afdelingen
huser unge som har behov for mere ro samt tættere
voksenkontakt – normeringen mellem personale og ung
er derfor højere på Maribovej.
Begge afdelinger er beliggende tæt ved skov og strand,
og der er 5 min. kørsel på cykel til den lokale
idrætsforening samt indkøbsmuligheder.
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Målgruppe
Take Care er et behandlingstilbud til unge med
mulighed for indskrivning i alderen 10-23 år.
Fælles for de unge er, at de har svære
tilpasningsvanskeligheder, der kan medføre kriminalitet
og vold.
Endvidere er de unge ofte præget af en stærkt belastet
psykosocial baggrund med massiv omsorgssvigt og
tidlige skader på personligheden til følge.

En fælles baggrund er endvidere kaotiske og mislykkede
skoleforløb ofte med konkluderende prædikat som
uunderviselige.
Det er kendetegnende, at de unge ikke har kunne
profitere af det almindelige behandlingssystem, og
mange af de unge er rubriceret som uanbringende.

Skræddersyet forløb
Har du en ung klient som vil have godt af at komme
væk og opleve et forløb i faste rammer? Med en
struktureret hverdag, planlagt nøje fra man står op til
man sover, så tilbyder vi, som nogle af de eneste, en
alternativ anbringelse på enten 3 eller 6 måneder, med
mulighed for forlængelse.
Her vil vi i samarbejde med Jer aftale hvordan forløbet
skal være, hvert forløb er et selvstændigt projekt.
Medarbejderstaben er professionel og har stor erfaring i
at skabe en god relation og derved skabe et trygt forløb.

Take Care skole
Take Cares interne skole har til huse i et selvstændigt
lokale på opholdsstedet med 4 – 10 klasse og almindeligvis 9 elever og tre faste lærere.
Omdrejningspunktet for skolens hverdag er, at eleverne
finder undervisningen meningsfyldt og anderledes end
den traditionelle – det efterkommer vi ved, at være på
mange ekskursioner og give dem anderledes skoledage
hvor det praktiske er i fokus.
Vi har flere års erfaring, med unge som har svært ved at
følge med i undervisningen, har svingende koncentration og svært ved at etablere/fastholde sociale kontakter.

Ungdomssanktion

”Jeg elsker skolen, fordi vi aldrig keder os i
klassen.”

Vi har igennem årene haft en del unge på
ungdomssanktion, som vi har været gode til at varetage i
samarbejde med de forskellige aktører – de unge
indkvarteres typisk på vores underafdeling, hvor
normeringen for personale og ung er større end på
hovedafdelingen.

- Jimmy, 7. klasse

