Mariehjemmene - fordi alle fortjener et godt liv
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Bosted for unge i trygge rammer og anerkendende kultur
Caroline Marie ligger lige i hjertet af København og er et støttende bosted for unge
mellem 17 og 27 år med svære psykiske og sociale vanskeligheder - som spiseforstyrrelser,
personlighedsforstyrrelser og andre psykiske vanskeligheder.
Caroline Marie er et tilbud til unge, som har behov for midlertidig bostøtte, omsorg og
rehabilitering. Der arbejdes i en rummelig, tryg og anerkendende kultur, og udgangspunktet
er altid både bredt og individuelt i forhold til den unges ønsker, behov og ressourcer.
Med opholdet på Caroline Marie er det overordnede mål,
at den unge på sigt kommer til at klare sig i egen bolig.

BOSTEDET CAROLINE MARIE
GOTHERSGADE 141
1123 KØBENHAVN K
FORSTANDER FIE LESTER

’AT BO HER ER
NÆSTEN SOM AT
HAVE EN FAMILIE’

TELEFON: 3312 0913
MAIL: CAROLINE@MARIEHJEM.DK
WEB: WWW.CAROLINE.MARIEHJEM.DK
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’JEG FÅR DEN STØTTE JEG
HAR BRUG FOR HER. HAR
MAN BRUG FOR FRITID TIL
AT VÆRE SELVSTÆNDIG OG
STYRE SIT EGET LIV, KAN
MAN OGSÅ FÅ DET’

Mariehjemmene - fordi alle fortjener et godt liv
HVAD ER BOSTEDET CAROLINE MARIE?
BOSTEDET

caroline

ung i centrum

Caroline Marie er et bosted for unge mellem 17 og 27 år. Her
kan de bo i op til fem år. Herefter er der mulighed for at bo i
to år i vores udslusningsboliger. Caroline Marie er en selvejende institution, grundlagt i 2009 som en privat,
uafhængig, non-profit humanitær organisation under Mariehjemmene.
Caroline Marie ligger i centrum af København, to minutter
fra Nørreport og med udsigt over Botanisk Have.
Den centrale beliggenhed giver de unge kort afstand til
uddannelsesinstitutioner, kulturelle oplevelser og fritidsinteresser, fitness, biografer og cafeer. Medarbejderne
støtter de unge i at komme ud og benytte de mange muligheder, der ligger lige uden for gadedøren.

arie

HVEM HENVENDER CAROLINE MARIE SIG TIL?
Caroline Marie henvender sig til unge mellem 17 og 27 år
med svære psykiske og sociale vanskeligheder - som spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og andre psykiske
vanskeligheder.

’DET ER RART - IKKE
INSTITUTIONSAGTIGT AT KOMME PÅ CAROLINE
MARIE’

HVEM VISITERER TIL BOSTEDET CAROLINE MARIE?
Det er sagsbehandleren i den unges hjemkommune, der
visiterer til Caroline Marie. På bostedet vurderer et
visitiationsteam, om den unge er indenfor målgruppen og
kan profitere af et ophold.

HVAD TILBYDER BOSTEDET CAROLINE MARIE?
Bostedets indsats tager både bredt og individuelt udgangspunkt i den unges
behov og ressourcer i en boform med små enheder. Fire unge bor på hver af
husets fem etager: hver etage er en selvstændig enhed med egne værelser, to
fælles badeværelser, fælles køkken og fælles stue.
Caroline Marie rummer en bred faggruppe - bl.a. pædagoger, psykologer, sosuassistenter, ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter, sygeplejersker og socialrådgivere, som er grundlaget for bostedets differentierede syn på og arbejde med
den unge.
Det overordnede mål med den unges ophold på Caroline Marie er, at den unge
kommer til at klare sig selv i egen bolig. Det sker i en rummelig, tryg og
anerkendende kultur, der tager afsæt i den unges ønsker, behov og ressourcer.
På bostedet er der medarbejdere hele døgnet.

BOSTEDET CAROLINE MARIE
GOTHERSGADE 141
1123 KØBENHAVN K
FORSTANDER FIE LESTER

’JEG FØLER, AT
CAROLINE MARIE
ER MIT HJEM’

TELEFON: 3312 0913
MAIL: CAROLINE@MARIEHJEM.DK
WEB: WWW.CAROLINE.MARIEHJEM.DK
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HVORDAN ARBEJDER
BOSTEDET CAROLINE MARIE?
Caroline Marie og den unge
udarbejder sammen en plan for det
videre forløb med afsæt i
kommunens handleplan for den
unge. Planen evalueres løbende for
at sikre en optimal faglig indsats.
Herudover afholder de involverede
parter jævnlige statusmøder.

