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VitaCura betyder omsorg for livet  

– og det er det grundlæggende fokus for vores botilbud. 

 

VitaCura er et midlertidigt botilbud efter servicelovens 

§66 og §107 for borgere i alderen 16 – 32 år. 

 

Vi tilbyder høj faglighed og fokus på den enkelte bor-

gers behov. Vi stiller høje krav til os selv, men vi har 

også klare og tydelige forventninger til beboerne, som 

inddrages i den fælles dagligdag med faste rammer og 

den nødvendige støtte. Alle medarbejdere har en høj 

pædagogisk faglighed, hvor anerkendende pædagogik, 

danner rammen for den grundlæggende kultur på botil-

buddet. 

 

VitaCura ligger i naturskønne omgivelser i en  

ældre og stilren landejendom i  

Stenlille på Sjælland. 

Målgruppen 

Borgere 16-32 år 

§66 og §107 

Midlertidigt Botilbud 
Med Omsorg og Faglighed 

Lokation 

VitaCura ligger i naturskønne 

omgivelser ved  

Stenlille på Midt Sjælland. 

Visitation 

visitation@vitacura.dk 

Faglig Leder 

Bolette Mølgaard 

mail: brm@vitacura.dk 

tlf.: 21210500 

Admin Leder 

Rikke Charlotte Hansen 

mail: rch@vitacura.dk 

tlf.: 21210494 
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Vi tilbyder 

●  En høj faglighed og høj normering 

●  Psykiatrisk konsulent 

●  Inddragelse og indflydelse 

●  Sund kost og daglig motion 

●  Egen skov, tennisbane, bålsted  

●  Frugt have 

●  NADA og Ansigts-akupunktur 

●  Fællesskaber i og udenfor Bostedet 

●  Pårørendegrupper og arrangementer 

●  Smuk placering i naturskønne omgivelser 

Faglig tilgang og metode 

Vi møder borgerne med en overbe-

visning om at deres personlige fær-

digheder og ressourcer, drømme og 

ønsker medvirker til at styrke moti-

vationen til læring og udvikling. Det 

er en forudsætning for succes at 

borgerne inddrages i relevante 

afklaringsprocesser og forandrings-

processer, således at borgerne ople-

ver sig anerkendt og udviklingspa-

rat. 

Gennem Jeg-støttende samtaler, 

ADL og Social færdighedstræning, 

udvikler borgerne en større selvind-

sigt, styrker egne færdigheder og 

motiveres til selvstændighed. Bor-

gerne introduceres for fællesskaber 

i og udenfor for bostedet og får be-

lyst ressourcer de kan bidrage med i 

samfundet. 



●  Med fokus på at sikre en høj kvali-

tet i det faglig arbejde samt indsigt i 

levevilkår for borgere og pårørende, 

vil vi inden udgangen af 2022 tilbyde 

Psykoedukation for medarbejdere, 

borgere og pårørende. 

●  Med fokus på sund kost og dennes påvirkning på sind 

og krop, vil vi inden udgangen af 2023 tilbyde borgere og 

medarbejdere et kompetencegivende kostforløb med 

ekstern kostvejleder 

●  Med fokus på at sikre borgerne uddannelse og be-

skæftigelse, vil vi inden 2024 åbne for STU og beskæfti-

gelse tilbud på Vitacura, for interne og eksterne borgere. 

●  Med fokus på at sikre borgerne får mu-

lighed for at blive udfordret i trygge ram-

mer, vil vi Inden 2024 påbegyndes ombyg-

ning til udslusningslejligheder på VitaCura 

Vores målsætning 2022-2024 

●  Med fokus på at sikre borgerne udvikling af 

færdigheder og kompetencer, vil vi inden ud-

gangen af 2022 tilbyde interne kurser for bor-

gerne i blandt andet; Førstehjælp, Brandsluk-

ning; Madlavning, ADL. 
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Kontakt Oplysninger 

Skuerupvej 30 

4295 Stenlille 

tlf.: 21210494 

mail: info@vitacura.dk 

Administrativ Leder 

Rikke Charlotte Hansen 

mail: rch@vitacura.dk 

tlf.: 21210494 

Faglig Leder 

Bolette Mølgaard 

mail: brm@vitacura.dk 

tlf.: 21210500 

Følg os på: 


