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Smedegade

MODERNE
Botilbud

INDIVIDUALITET
”Vi kan give den unge tiden
og værktøjerne til personlig 

udvikling og opbygge en
tillid til verden omkring”

NÆRHED
”Vi sigter mod de unge oplever 
at føle sig set, hørt og forstået i
en grad der gør, de kan mestre 

dagliglivets udfordringer”

FREMTID
”Vi kan imødekomme

og udvikle ønsket om at 
skabe sit eget liv”



NETVÆRKET Smedegade

Vi er et moderne botilbud startet i 2010 og vi bor centralt i Slagelse 
i nyopførte energivenlige lejligheder med gårdhave og altan. 
Overfor os er en smuk sø og vi er tæt både ved skov og strand. 

I Netværket Smedegade arbejder ud fra den kognitive model 
Diamanten, hvor tanker, følelser, krop og adfærd hænger sammen
og giver den unge brugbare værktøjer i sin personlige udvikling.

”Et godt liv - nu og på lang sigt”

VORES LEJLIGHEDER

Vi har af 12 lejligheder på 47-51 m2 
Lejligheder har køkken, bad og have/altan
Fælleslejlighed og kontor i særskilt bygning

Lejlighederne giver beboerne deres eget sted 
i bedste kollegie stil. Der er vaskefaciliteter og 
nattevagt i fælleslejligheden.

Vores målgruppe er unge fra 18 år med
problematikker indenfor Autisme Spektret.

Forstyrrelser som Autisme, Aspergers, 
Infantil autisme og kan være kombineret 
med dobbelt diagnoser som OCD,
ADHD, NLD, Tourette eller Angst.

MÅLGRUPPE

De fleste i vores personalegruppe har
været ansat i rigtig mange år og har også 
tidligere erfaringer fra Slagelses mange 
andre autismeskole- og botilbud.

PERSONALE

NETVÆRKET Smedegade

INDIVIDUALITET
Den enkelte unge er i fokus

NÆRHED
Vi møder de unge hvor de er

Aktiviteter er daglige 
gøremål, men vi har
også andre aktiviteter
og tilbud om ferier 
og ture ud af huset. 

Aktiviteter

FREMTID
Er godt liv - nu og på lang sigt
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Nærhed, individualitet og fremtid


