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Novavi Pensionatet
Byparkvej 87
2600 Glostrup

Telefon 43 43 15 97
novavi.dk

En lille,  
unik og 
midlertidig 
boform



Novavi Pensionatet er en midlertidig boform for personer, der er hjem løse eller ikke 
kan være i egen bolig,  som har sociale problemer og har eller har haft rusmiddel-
problematikker. 

Vi har plads til 10 beboere. Under opholdet tilbyder vi støtte til at få løst sociale, 
økonomiske, behandlings- og helbredsmæssige problemer.

Pensionatet er en lille, unik og midlertidig boform, som ligger ugeneret i kønne  
omgiv elser i Glostrup. Hver beboer har et lille rækkehus med bad, toilet, te køkken, 
stue og en lille have. Derudover har vi fællesstue, værksted, køkken, spise stue og 
kontorer. Fra husene er der direkte adgang til 300 kvadrat meter fælles have med 
høns, drivhus og grønne bede.

Alle – både medarbejdere, beboere og ‘venner af huset’ – tager del i rengøring, 
madlavning, havearbejde og vedligehold. Det skaber tryghed, fællesskab og faste 
rammer i dagligdagen. 

En unik 
midlertidig boform

Sådan får du en 
midlertidig bolig
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1 Du er hjemløs eller kan ikke være i din 

egen bolig. Du skal desuden have eller 
have haft en rusmiddelproblematik.

Du skal til en samtale på Pensionatet. Her 
finder vi ud af, om Pensionatet er det 
rigtige sted for dig.

Du kan kontakte Novavi Pensionatet for 
en samtale. Nummeret er: 43 43 15 97.

Du er fyldt 18 år, og kan klare dig selv. 
Pensionatet har ikke døgnvagt.

Pensionatets forstander eller social-
rådgiver deltager i samtalen. Du skal 
ikke være påvirket ved samtalen.

2    Tryghed, fællesskab og faste rammer
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Novavi Pensionatet er en § 110 boform efter Lov om Social Service. Det vil sige en 
midler tidig boform for personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller 
ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for ophold og for tilbud om akti-
verende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Novavi Pensionatets målgruppe er 
særligt afgrænset til personer over 18 år, som ikke har eller kan være i egen bolig 
og som har eller har haft rusmiddelproblematikker.

Borgeren skal altid til en visitationssamtale, før vi kan træffe en afgørelse om opta-
gelse. Som sagsbehandler eller anden offentlig myndighed kan man altid ringe på 
vegne af en borger og aftale en visitation. 

Novavi Pensionatet tilbyder:
→ Ophold og en helhedsorienteret indsats

→ Socialpædagogisk støtte, herunder ASI forsorg, opholdsplan  
og udredning, råd og vejledning samt relations arbejde.

→ Efterforsorg – alle beboere tilbydes op til seks måneders  
vederlagsfrit efterforsorg efter udflytning.

→ Efterværn: (ansøges der individuelt om ved behov)

Medarbejdere
På Novavi Pensionatet lægger vi stor vægt på høj faglighed og personlige relatio-
ner. Derfor består vores personale af et lille dedikeret og professionelt team, bestå-
ende af en forstander, pædagoger, socialrådgiver, psykiater og pædagogstuderende.

Alle medarbejdere modtager månedlig super vision.

Et stærkt tilbud  
med høj faglighed
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Når du skal flytte ind på Novavi Pensionatet, får du din egen kontakt person, som 
tager imod dig, når du ankommer. Du får anvist dit eget lille rækkehus, og dermed 
begynder dit midlertidige ophold hos os. 

Vi hjælper dig med at falde til i de nye omgivelser, og sammen finder vi ud af, hvad 
der er vigtigt for dig at få hjælp og støtte til.

I løbet af de første 2-3 uger udarbejder, du og din kontaktperson, en opholdsplan. 
Derefter udarbejder I sammen også en udredning hvoraf det fremgår hvilken hjælp 
og støtte du har behov for ift. fx bolig, økonomi, rusmiddelproblematikker, helbred 
og netværk.

Opholdsplanen og udredningen skal være jeres fælles fokus under dit ophold på 
Pensionatet.
 
Forventninger til dig:
→ At du er motiveret for, at være ædru eller stoffri under dit ophold på Pensionatet.

→ At du er motiveret for at tage ansvar for dit eget liv

→ At du deltager aktivt i hverdagen og fællesskabet (bl.a. daglig rengøring og  
beboermøder)

→ At du er selvhjulpen i forhold til hygiejne, mobilitet og rengøring

→ At du respekterer husets regler og de mennesker, som færdes på Pensionatet.

Et midlertidigt ophold  
med en tydelig plan

På Novavi Pensionatet arbejder vi ud fra socialtilsynets kvalitetsmodel, og stræber 
altid efter de bedste bedømmelser fra tilsynet. Dette er en sikkerhed for, at vi  
pædagogisk, organisatorisk og i praksis lever op til de fastsatte kriterier.
 
Vi er fagligt stolte af det arbejde, som udføres dagligt. Vi arbejder systematisk med 
at styrke og udvikle kvaliteten på Pensionatet. Det gør vi med afsæt i Pensionatets 
værdigrundlag og sammen med beboerne, og resultatet er et unikt og professionelt 
tilbud.
 
Vi er et tilbud, som vægter vores faglige troværdighed højt. Det betyder, at det vi  
siger og skriver, også er det, vi tilbyder borgere, kommuner og samarbejdspartnere.
 
Novavi Pensionatet er ejet af Fonden Novavi og har driftsoverenskomst med  
Glostrup Kommune.

Kvalitet i  
ord og handling
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