Sättra Gårds korttidshem och kollo
Vi vänder oss till barn och ungdomar i åldern 10-23 år vilka omfattas av personkrets 1 enligt LSS, med
intresse för hästar, natur, pyssel och sport.

Vad vi gör

Vi har öppet alla helger året runt och anordnar kollo under skolloven. Varje helg tar vi emot två
grupper med plats för 11 deltagare i varje grupp. Vi erbjuder en helg fylld med aktiviteter men också
möjlighet till nedvarvning och lugn och ro.
Vi utgår ifrån era önskemål och ni lägger tillsammans med ledarna upp ett schema för helgens
aktiviteter, som kan bestå av allt från ridning, kanothajk, filmkväll, pyssel och olika former av
sportaktiviteter. Endast fantasin sätter gränser och vi uppmuntrar alla att ta egna initiativ och prova
på nya saker. Varje lördag har vi stallaktiviteter för dem som vill, där får ni chans att rida och lära er
mer om hästar och skötsel av djur. Vi samarbetar med externa ridlärare som har stor erfarenhet av
att arbeta med målgruppen.
Vi jobbar mycket med bildstöd i samband med scheman, både på gruppnivå och individuellt. Runt om
i huset har vi även förstärkt med bilder för att du lättare ska kunna orientera dig och leta fram saker
på egen hand och vi arbetar efter devisen att du lär dig när du utför en handling. Vårt mål är att du
ska få en rolig helg fylld med aktiviteter och utmaningar som blir meningsfulla för just dig och som på
sikt skapar bättre självförtroende, självkänsla och ökad självständighet.

Personal

Personalgruppen består av 18 personer och varje helg jobbar 3-4 ledare i varje grupp. Ledarna och
ungdomarna är knutna till speciella grupper för att skapa sammanhållning, trygghet och kontinuitet.
Inför varje tillfälle så ringer din kontaktperson till vårdnadshavare för att stämma av inför vistelsen.
Personalgruppen består av många studerande inom områdena socionom, psykolog, sjuksköterska,
tandläkare och design. Kompetensen är bred och gemensamt för vår personal är att de alla har
någon form av pedagogisk bakgrund, brinner för att göra det bästa för dig som deltagare och har stor
erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Lokaler/Hitta hit

Verksamheten är belägen på natursköna Adelsö i Mälaren där vi huserar i två villor, Herrgården och
Fritiden, med stor plats för aktiviteter. I båda husen finns sovrum, gemensamhetsutrymmen, kök och
toaletter/dusch. Vi åker gemensamt med buss (kollektivtrafik) från Brommaplan.
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