Velkommen til

Botilbuddet PTG på Tvind
Kort om Botilbuddet PTG. Praktisk Teoretisk Grunduddannelse

For unge 18-24 år. Godkendt som §107 botilbud og §66 stk. 5, §76 efterværn.

Botilbuddet PTG på Tvind har eksisteret siden 1999 - et botilbud, et hjem og et
Internationalt ungdomsmiljø i ét. Det betyder at mangfoldigheden er stor blandt
vores unge, da både kulturer, baggrunde og livshistorier er meget forskellige.
Den brede mangfoldighed kombineret med stærke programmer og det sunde
Internationale ungdomsmiljø med overskud, sikrer nogle unikke
udviklingsrammer, som alle unge med særlige behov fortjener at afprøve.
Socialpædagogiske metoder sikrer, at de unge afprøves, udfordres og afklares ift.
individuelle handleplaner.
www.PTG.dk
Skorkærvej 8, 6990 Ulfborg

Målgruppe
Unge med omsorgssvigt, opmærksomhedsforstyrrelse, udviklingsforstyrrelse,
stressbelastning eller tilknytningsforstyrrelse, heraf mindre misbrug, diagnoser
eller formodninger herom.
Botilbuddet PTG er særlig tilrettelagt til unge som har brug for et miljøskifte eller
blot nye udfordringer.
Ungdomsmiljøet og hverdagen rummer, inkluderer og udvikler vores unge.

Der er to elevgrupper på Botilbuddet PTG:
Unge med særlige behov og Scholarship-elever
10 godkendte pladser til unge med særlige vanskeligheder eller særlige behov.
15 godkendte pladser til danske og Internationale unge Scholarship-elever.
Begge elevgrupper lever og bor sammen under samme regler og rammer.
Alle elever på PTG er medskabere af hinandens udvikling og læring.
Scholarship-eleverne bidrager med deres personlige overskud, deres positive
livsindstilling og sunde reaktion på omverdenen – De har visioner for fremtiden til
stor inspiration og motivation for den samlede gruppe.

Scholarship-eleverne udgør en uundværlig styrke for miljøet på PTG. De er
medansvarlige for at programmerne gennemføres, at alle kommer op om
morgenen, at der altid er nogen at snakke med og at stemningen er god.
Derudover rummer PTG en lærerstab med mangeårig erfaring og bred faglighed
indenfor socialpædagogik og undervisning.

Afklaring
På PTG bliver man afklaret ift. fremtidige behov og selvstændighed.
Ligeledes sikres trygge rammer og tætte relationer de unge og personalet imellem
for at sikre den enkeltes udvikling og trivsel.
PTG er også skræddersyet til unge som overgår fra eller vokser ud af deres
opholdssted, men som stadig har brug for en mellemstation, for at udvikle sig
yderligere inden det endelige spring til en selvstændig tilværelse eller anden
afklaring for fremtiden.

www.PTG.dk
Skorkærvej 8, 6990 Ulfborg

Uddannelse og beskæftigelse
Dagskolen på Tvind er værter for vores unges beskæftigelse og uddannelse. Her
tilbydes FSA-eksamen (9.kl), 10.kl, HF enkeltfag, STU-ex. mekaniker, værksted,
tømrer, køkkenlinje, skov og park. Ressourceforløb, dansk-undervisning for
udlændinge og mange andre praktiske og kreative linjer.

Dagskolen på Tvind og Botilbuddet PTG er naboer og tætte samarbejdspartnere.
Alle vores unge er I beskæftigelse eller under uddannelse

Afdelingsleder
Dennis Thiesen
+ 45 29466324
Mail: dennis@ptg.dk
Find os på: www.tilbudsportalen.dk

Pædagog / lærer
Karin Overgaard
+45 23669949
Mail: karin@ptg.dk
Se mere på www.PTG.dk
www.PTG-Youth-College.dk

