Autismekonsulenterne skifter navn til

Habitus
Hvem er Autismekonsulenterne?
Autismekonsulenterne er en socialpædagogisk virksomhed der startede i 2003, og som i dag driver boog dagtilbud for de allersvageste borgere samt leverer mentorydelser til borgere, der blot har behov for
en hjælpende hånd for at komme videre.
Vores pædagogiske arbejde tager ikke kun udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau, men i
lige så høj grad i det enkelte menneskes udviklingspotentiale. Vi stiller få, overskuelige krav og udvikler
borgerens positive kompetencer gennem små og sikre succesoplevelser hver dag. Vi benytter bl.a.
struktureret og visualiseret pædagogik – TEACCH – spontan kommunikation som f.eks. PECS, sociale
historier, sanseprofiler, seksualvejledning samt relationspædagogiske strategier.
Målet for vores indsats er livskvalitet. Vi hjælper vores borgere til et stabilt livsforløb uden frustrationer,
nederlag og daglige kampe. Det betyder bedre trivsel, færre psykiatriske indlæggelser og markant
mindre medicin og færre magtanvendelser. I takt med at borgerens funktionsniveau øges, ændres også
behovet for pædagogisk støtte over tid.

Hvorfor skifter vi navn?
Gennem årene har vi i Autismekonsulenterne leveret højt specialiseret pædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagte, udviklende aktiviteter til borgere med behov for støtte.
Selv om vi er eksperter i Autisme Spektrum Forstyrrelser, har vi aldrig begrænset os
til kun at hjælpe ét sted, og vi har altid set os selv som mere end blot konsulenter. Derfor har vi nu valgt et navn, som i højere grad formidler, hvem vi er og hvad vi tilbyder.

Hvorfor Habitus?
Vores arbejde handler om mennesker. Om måderne hvorpå vi føler, handler og tænker; de strukturer,
som udgør menneskets habitus. Og deraf kommer vores nye navn. Habitus er latin og betyder ‘udseende’
eller ‘beskaffenhed’. Det bruges om personers åndelige, sociale og sundhedsmæssige beskaffenhed og
beskriver, hvordan vores baggrund former vores følelser og dermed vores adfærd.
I vores arbejde ved vi, at når vi forstår, hvordan mennesker bringer deres personlige erfaringer med sig
ind i enhver situation, så forstår vi bedre, hvorfor de føler og handler, som de gør. Og så kan vi hjælpe
dem til bedre trivsel, større tryghed og højere livskvalitet. Og det er vores mål.

Vores personale
Hver enkelt borger på vores bo- og dagtilbud er tilknyttet et lille fast team af kompetente medarbejdere,
der arbejder intensivt på dag- eller døgnbasis med borgerens udviklingspotentiale kognitivt, socialt og
emotionelt.
Medarbejderne i Habitus er dygtige og engagerede. Vi ansætter fortrinsvist faguddannet personale. Det
enkelte team sammensættes og tilknyttes borgeren fra første dag. Alle medarbejdere gennemgår et
internt grundkursus i vores pædagogiske og metodiske tilgange, ligesom vi løbende gennemfører
supervision og ugentlige faglige drøftelser i de enkelte teams omkring borgerne.

Mere for flere
Hos Habitus siger vi ikke nej til borgere, hvis liv har været præget af nederlag, konflikter og psykisk
lidelse. Derfor arbejder vi hurtigt og effektivt for at finde både den rigtige bolig og det rigtige
pædagogiske tilbud til kommende borgere. Og derfor er vi vedholdende, også når opgaven er særlig
vanskelig. Er der flere borgere i kommunen med behov for bo- og dagtilbud eller mentorstøtte, kan vi
oprette et lokalt tilbud.

