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Ledige pladser og venteliste 

Vi forventer at få ledige pladser i 
begge botilbud i løbet af somme-
ren 2022, da flere af vores bebo-
ere er klar til at komme ud i mere 
selvstændige boformer. 

Botilbuddet Adelgade 2b ligger 
i Skanderborg by og der er mål-
gruppen unge, voksne kvinder, 
med svære spiseforstyrrelser, per-
sonlighedsforstyrrelse, skizofreni 
og selvskade. 

Stainagaard ligger et godt stykke 
ude på landet og der er målgrup-
pen voksne med psykiske lidelser, 
som f.eks. skizofreni, personlig-
hedsforstyrrelser, lettere spisefor-
styrrelser o.lign. I kan læse meget 
mere om tilbuddene på vores 
hjemmesider.

Tak for din tid. 
Med venlig hilsen 
Heidi Sørensen, direktør

Mere information

Du kan stadig følge Stoa Gruppen 
på nedenstående sociale medier, 
hvis du vil følge lidt mere med i 
vores hverdag:

Både sammen med en potentiel 
beboer, som en del af en visitati-
on, men også hvis I bare har lyst 
til at se og høre noget om vores 
måder at drive sociale tilbud. 

Intern Undervisning i Autisme

I samfundet ser vi en generel 
stigning i antallet af børn og unge 
med autisme. I Stoa Gruppens bo-
tilbud har vi en oplevelse af at der 
er flere og flere af vores beboere 
som har tydelige autistiske træk i 
kombination med deres primær-
diagnose. Vi har derfor haft fokus 
på autisme, og autistiske fæno-
mener i vores interne undervis-
ningsforløb. 

Så går vi mod lysere tider, både 
hvad kalenderblade angår, men 
også i den forstand at livet nu fø-
les noget mere som det vi kendte 
engang, før Corona og nedluknin-
ger. 

Så selvom der stadig foregår ting 
i verden, som kan virke skræm-
mende, er der nu bedre mulighed 
for - og overskud til - at holde 
en ordentlig fastelavnsfest, tage 
på udflugter eller få besøg af de 
nærmeste i vores tilbud, hvilket vi 
nyder meget!

Rundvisninger og visitation

At der nu er åbnet helt op, be-
tyder også at I er velkomne til 
at komme forbi på vores fysiske 
adresser.

Fastelavn i Botilbuddet Adelgade 2b

Find grundigere information på 
vores hjemmesider:
www.stoa.dk og 
www.stainagaard.dk
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