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„               I Konsulent!rmaet Peer Seipelt tager vi 
udgangspunkt i den unges ressourcer. Ligeværd og 
medind"ydelse er kernen i arbejdet med de unge.

De skal støttes i at tage styringen i deres eget liv. 
Derfor er det vigtigt at vise individuelle hensyn, 
rumme forskellighed, være "eksible og møde den 
unge, hvor han/hun er.

Konsulent!rmaet Peer Seipelt

I Konsulent!rmaet Peer Seipelt arbejder vi 
hen imod, at den unge på sigt kan 
håndtere sin egen hverdag. Vi arbejder for, 
at den unge kan skabe mening i 
tilværelsen i forhold til de ønsker og 
drømme den enkelte har for fremtiden.

Konsulent!rmaet Peer Seipelt kan også 
løse andre opgaver inden for det 
socialpsykiatriske område.

Kontakt os og hør nærmere.

Håndtere dagligdagens gøremål 

Afdække ønsker, drømme og behov for hverdagen 
og fremtiden

Få skabt og fastholdt et bæredygtigt socialt 
netværk 

Håndtere de forskellige interessenter i den unges liv, 
fx sagsbehandlere, behandlere og pårørende

Blive bevidst om egne ressourcer og begrænsninger 
i hverdagen

Støttens indhold

Mentoren støtter fx den unge i at:

Med en mentor oplever den unge at komme 
ud af sin sociale isolation, få"overblik over og 
struktur på"hverdagen og begynde at se 
muligheder og potentialer i sig selv.

Mentorordningen er med til at skabe et 
fundament for, at den unge kan blive en del 
af samfundet ved fx at træde ind på
arbejdsmarkedet. 

Mentorordning

Konsulent!rmaet Peer Seipelts
mentorordning er et tilbud for unge med 
alvorlige psykiske problemer. Vi tager hånd 
om de sociale konsekvenser af de unges 
lidelse/sygdom. Det være sig fx tabet af 
diverse sociale færdigheder, der kan være 
hindrende for en normal tilværelse med job, 
kæreste, venner, familie osv.

Mentorordningens primære fokus er at styrke 
de unges sociale kompetencer.
Mentorordningen er et #eksibelt tilbud, hvor 
relationen mellem den unge og mentoren er i 
centrum. Grundlæggende er formålet med 
mentorordningen at hjælpe den unge til at få 
en meningsfuld hverdag. 

Den unge bestemmer selv tempo og indhold 
af støtten i dialog med mentoren. Det er de 
unges eget ansvar at komme videre og at 
komme sig. Vi kan ikke gøre det for de unge, 
men vi kan støtte dem i processen."

Tilbud for unge med alvorlige
psykiske problemer

Konsulent!rmaet Peer Seipelt
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KontaktEt skræddersyet tilbud

Konsulent!rmaet Peer Seipelt laver tilbud 
for unge i alderen 18-30 år, der har eller har 
haft alvorlige psykiske problemer.

Konsulent!rmaet Peer Seipelt startede i 
august 2004. I bagagen havde Peer Seipelt 
erfaringer fra 10 år i Fountain House-
Regnbuehuset, herunder syv år med
arbejdet omkring unge med alvorlige 
psykiske problemer.

Konsulent!rmaet Peer Seipelt
sammensætter i samarbejde med den unge 
og dennes kommunale sagsbehandler et 
tilbud, der imødekommer den unges 
individuelle behov.

Vi lægger vægt på at kunne skræddersy 
vores tilbud og løbende udvikle det, så det 
passer til den unges aktuelle behov. 

Vi arbejder ud fra lige så"mange tilgange, 
som der er brug for. Målet er at kunne gøre 
så meget gavn som muligt. Vi støtter også 
den unge uden for det sociale systemets 
gængse åbningstider."

Vi har lokaler i Albertslund, men
henvender os til unge i og omkring hele
Storkøbenhavn.
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