Sedac - Opholdssteder i SEDAC

Søegaard
Vallekildevej 121
4534 Hørve
Tlf: 59656021 Mobil: 20237065
www.soegaard.nu
info@soegaard.nu
Kontaktperson: Mads Søegaard
Søegaard har plads til 14 unge og unge voksne fra 15 år, samt udslusningspladser fordelt på 4
pladser.

Søegaard er geografisk placeret i Vallekilde (Vestsjælland) ca 25 kilometer fra Holbæk.
Vallekilde er en lille landsby midt i Odsherreds skønne natur, få kilometer fra et par af landets
bedste badestrande.
Søegaards beboere er behandlingstrængende unge, der har behov for længerevarende og
omfattende pædagogisk/psykologisk behandling. Nogle unge kommer hjemmefra, hvor man i
det kommunale system har forsøgt t hjælpe dem. Andre unge har en eller flere indlæggelser
bag sig. De unge på Søegaard er fra 15 år, primært normaltbegavede unge med alvorlige
emotionelle og sociale vanskeligheder. Der kan være tale om unge med
personlighedsforstyrrelser eller sindslidelser. Der bor ingen stof- eller alkoholmisbrugere på
Søegaard.
Den unges behandlingsforløb vil oftest gennemløbe tre faser:
- Den nye ung, som viser sin personlighed på lige præcis den måde, som han/hun er i stand til.
- Den unge i behandling, hvor den unge integrerer helt uintegrerede sider af sig selv og arbejder
på egen udvikling.- Den unges sidste tid, hvor flere og flere normalforventninger er knyttet til
den unges adfærd, og hvor den unge får hjælp til at tage afsked med os og forbereder sig til det
nye der skal ske.
Mens den unge bor på Søegaard, foregår der systematisk og fortløbende
behandlingsplanlægning og justering af behandlingen i takt med den enkelte unges udvikling.
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Når den unge er klar til det, så er der mulighed for at flytte videre til Søegaards midtvejshus i
Holbæk og derudover tilbyder vi efterværn og udslusning når den unge flytter i egen lejlighed.

Dueslaget
Byager 31
4330 Hvalsø
Tlf: 46461620 Mobil: 40297098
dueslaget-hvalsoe@mail.tele.dk
www.dueslaget-hvalsoe.dk
Kontaktperson: Sindy Flengmark
Dueslaget har plads til 7 unge mellem 14 år - 23 år.
Egedal
Tinghøjvej 8
4534 Hørve
Tlf: 59656016 Mobil: 23689188
www.egedal.nu
kontakt@egedal.nu
Kontaktperson: Sidse Ravn
Egedal har plads til 11 unge og unge voksne mellem 15 år - 23 år, samt 4 udslusningspladser
Lille Valbygård
Valby Engvej 3
Lille Valby
4200 Slagelse
Tlf: 22159219
www.lillevalbygaard.dk
mail@lillevalbygaard.dk
Kontaktperson: Jesper Pedersen
Lille Valbygård har plads til 8 unge mellem 11 - 23 år, og 3 udslusningspladser.
Derudover 16 pladser i specialskole tilknyttet Lille Valbygård.
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