För mer information
kontakta:
Navet Ungdom
Tfn: 042-641 10
Besöksadress:
Navet – Åstorps öppenvård
Torggatan 19 A
265 35 Åstorp

Navet Ungdom

Åstorps kommun
Storgatan 7
265 80 Åstorp
Tfn växeln: 042-640 00
Email: socialforvaltningen@astorp.se
Kommunens hemsida: www.astorp.se

Insatser för unga
Varje individ ska mötas med värdighet och respekt
med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan

Om Navet Ungdom
Navet ungdom är en del av socialförvaltningen,
och en insats inom barn och familjeenheten som
riktar sig till ungdomar 17-21 år i Åstorps
kommun. Genom Navet Ungdom kan den unge få
hjälp och stöd till sysselsättning, ett ordnat
boende och en stabil ekonomi. För den som blivit
beviljad insatsen innebär det också mycket eget
ansvar. Verksamheten finns på Navet – Åstorps
öppenvård, Torggatan 19 A.

Hur kommer jag i kontakt med
Navet Ungdom?
För att bli beviljad denna insats krävs att du
ansöker hos en handläggare på kommunen.
Insatsen beviljas då enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen genom beslut i socialnämnden.

Vilka arbetar här?
Vi som arbetar på Navet Ungdom är socionomer.

Vilka områden arbetar vi med?
 Hälsa
Hos oss kan du få stöd i att komma igång med
fritidsaktiviteter, få en samtalskontakt eller hjälp
med att lägga upp rutiner för kost och sömn.
 Boende
Med hjälp av personalen söker du boende. När du
flyttar in skriver du ett kontrakt med Navet samt ett
avtal om särskilda regler för boendet. Du har själv
ansvar för ditt boende men personalen hjälper och
stöttar i vardagen. Målet är att skapa ett trivsamt
hem och att du ska få möjlighet att sedan överta
lägenheten.
 Sysselsättning
Du får stöd och motivation i att fortsätta
skolgången och/eller att finna arbete/praktik.
 Ekonomi
I begreppet ingår att betala räkningar, göra budget
samt att spara. Du får hjälp och stöd av personalen
att själv kunna ta ansvar för din ekonomi.
 Övrigt
Navet Unga har även samarbete med
fältsekreterarna i kommunen vad gäller aktiviteter
och att vara ute på helger/kvällar.

