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Målgruppe
Vi yder specialiseret hjælp til dig, som kæmper med 
psykiske vanskeligheder som spiseforstyrrelser, ski-
zofreni, personlighedsforstyrrelser og derfor har et 
særligt behov. Måske har du ikke en egentlig diag-
nose, men kæmper med alvorlige symptomer, som 
f.eks. selvskade, depression og angst.

Vi arbejder med fokus på, at 
finde den mindst indgribende 
– og mest effektive – løsning.



Vores tilbud
Stoa Akuthjælp
Stoa Akuthjælp er et tilbud til dig, der står med 
akut behov for hjælp i forbindelse med en krise. 
Her tilbyder vi, at støtte dig og dine pårørende, så 
indlæggelse måske kan undgås og en hurtig indsats 
kan sættes i gang. Det kan også være at du netop er 
blevet udskrevet fra hospitalet, men stadig har store 
vanskeligheder.

Stoa Udredning
Du kan have gavn af Stoa Udredning, hvis du længe 
har kæmpet med alvorlige psykiske vanskelighe-
der, men uden en målrettet plan. Måske kæmper 
du både med sociale problemer og sygdom? Måske 
er du, dine pårørende og/eller kommunen grund-
læggende i tvivl om hvad der er på spil og hvad der 
skal gøres? Gennem hjemmebesøg hos dig og et 
samtaleforløb afdækker vi problemfelterne, ser på 
hvor dine ressourcer ligger og hvor der er vanskelig-
heder. Forløbet udmunder i, at vi i samarbejde med 
din sagsbehandler, laver en række anbefalinger til 
hvordan vi tænker at du bedst kan blive hjulpet.

Stoa Bostøtte
Stoa Bostøtte laver bostøtte og behandling i dit eget 
hjem. Dette tilbud er for dig, som kan klare dig i 
egen lejlighed, men som har brug for f.eks. samta-
ler, støtte til indkøb, struktur, madlavning, spisning, 
samværstid, vejning m.m. 

Bostøtte i familien
Stoa Udgående Team laver også bostøtte i familien, 
til dig som ikke er flyttet hjemmefra, eller ikke kan 
klare dig i egen lejlighed.



Tilgange & kompetencer

Vi arbejder systematisk for at skabe en sammen-
hængende og helhedsorienteret indsats, uanset 
hvad dine behov må være.

For både Akuthjælp og Bostøtte gælder det at vi kan 
levere meget fleksible løsninger, så som socialpæda-
gogisk bistand, støttekontaktpersonordning, aktivi-
tets- og samværstilbud m.m.

Koordineret samarbejde
I Stoa Gruppen har vi stor erfaring i at koordinere 
samarbejdet mellem de mange parter der tager del 
i dit liv og din dagligdag. Dette er vigtigt for at alle 
involverede parter støtter dig hensigtsmæssigt i den 
retning du ønsker for dit liv.

Ansatte
Både ledelse og personale i Stoa Gruppen har spe-
cialiseret viden og uddannelse i det pædagogiske og 
terapeutiske arbejde med mennesker som har svære 
psykiske vanskeligheder. Alle medarbejdere er fag-
uddannede med en grunduddannelse indenfor det 
sociale, psykologiske eller sundhedsfaglige område.
Alle ansatte modtager løbende supervision og 
undervisning.



Rammer og indsatser, 
der motiverer og skaber 

håb og udvikling indefra.

Om Stoa Gruppen
I Stoa Gruppen arbejder vi i troen på, at alle i de rigti-
ge rammer, har mulighed for forandring.
 
For os betyder den rigtige ramme at man har et hjem 
hvor man er tryg og tilpas og at der er stabilitet på det 
fysiske og det relationelle niveau.

Vi trækker på mere end 20 års erfaring i at støtte men-
nesker med sindslidelser.

Vi yder specialiseret bostøtte og aktivitets- og samvær-
stilbud til mennesker med komplekse psykiske vanske-
ligheder.

Vi har et højt specialeret døgntilbud til voksne ramt af 
svære spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser eller 
skizofreni. Vi kan håndtere svær selvskade, og komobi-
ditet med andre diagnoser som f.eks. ADHD, OCD, angst 
og depression.

Stoa Gruppen arbejder aktivt med kvalitetsudvikling og 
Stoa Botilbud er godkendt af socialtilsynet såvel som 
akkrediteret igennem akkreditering Danmark.

Ud over behandling tilbyder vi rådgivning, supervisi-
on og undervisning gennem konsulentvirksomheden 
MindResult til personalegrupper og ledere, der ønsker 
udvikling og inspiration. 
Læs mere om dette på www.mindresult.dk

http://www.mindresult.dk


Vi tilbyder hjælp til mennesker i krise. 
Vi støtter og giver læ for menneskers proces 

med at finde mening i tilværelsen 
og værdi i eget liv.

Et livs værdi
kan kun vurderes af den,

hvis liv det er
og som lever det.

Heidi Sørensen 
Direktør 

& 
Anders Madsen 

Udviklings- og kvalitetschef

Stoa Gruppen
Møllegade 8b, 8660 Skanderborg
Smedebakken 6, 8740 Brædstrup
Tlf. 86 52 07 84 · Fax. 86 52 07 82 

E-mail: stoa@stoa.dk 

Læs mere om os på: www.stoa.dk 
Eller følg os på Facebook og Instagram

http://www.stoa.dk
https://www.facebook.com/StoaGruppen/
https://www.instagram.com/stoagruppen/

