VUXNA INSATSER

INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN FINNS
ENHETEN FÖR VUXNA INSATSER
Vi arbetar med biståndsbedömda insatser för de som behöver hjälp med
sitt risk och missbruksbeteende. Genom en kontakt med en socialsekreterare på Vuxenenheten kan följande hjälp erbjudas efter en bedömning av
individens vårdbehov.

STRUKTURERAD ÖPPENVÅRD
Två behandlare jobbar med strukturerad öppenvård och uppsökande
verksamhet i hela kommunen. De erbjuder råd och stöd i den egna hemmiljön enligt en individuell vårdplan. Öppenvårdsarbetet bygger på samtalsbaserade metoder som MI och CRA och syftar till att stärka den egna
självkänslan och förstärka positiva effekter av ett nyktert och drogfritt liv.
Möjlighet finns också till Antabusdelning. Denna insats är biståndsbedömd
och kan erbjudas efter utredning och bedömning hos socialsekreterare på
Vuxenenheten.

PROGRAMVERKSAMHET
Vi erbjuder strukturerade program i MI, ÅP och CRA individuellt och i
grupp. Dessutom finns möjlighet att få individuella program i Återfallsprevention och Repulse. Dessa evidensbaserade program syftar till att jobba
med sitt nyktra beteende samt reflektera kring positiva och negativa effekter av ett risk och missbruk av droger. Denna insats är biståndsbedömd
och kan erbjudas efter utredning och bedömning hos socialsekreterare på
Vuxenenheten.

UNGA VUXNA, 18-30 ÅR
Vårt Unga Vuxna team består av två behandlare som arbetar med klienter
mellan 18 och 30 år, som har problem med narkotika, hög konsumtion av
alkohol och/eller psykisk ohälsa. Denna insats är biståndsbedömd och kan
erbjudas efter utredning och bedömning hos socialsekreterare.
Vi erbjuder också ett haschavvänjningsprogram HAP, som är en strukturerad metod för att bli fri från cannabis. Haschavänjningsprogramet har öppet
intag och är anonymt. Direktkontakt via e-post till
ungavuxna@gislaved.se

SNÄCKAN ÖPPENVÅRDSMOTTAGNING
På vår öppenvårdsmottagning arbetar en kurator och en beteendevetare
med råd och stöd samt enskilda samtal kring alkohol, tabletter, spel och
narkotika. Besöken behöver inte vara biståndsbedömda från socialtjänsten
utan kan sökas enskilt av kommuninvånare över 18 år. Det finns möjlighet
att vara anonym. Besöken är kostnadsfria. Behandlingssamtalen genomförs med ett lösningsfokuserat förhållningssätt utifrån behov och målsättningar och har MI som grund. Vi erbjuder anhörigstöd till närstående för
att ge kunskap om missbruksproblematik samt ge möjlighet att samla kraft
och få nya impulser. Telefon 0371-810 41.

BOENDE PÅ HENJAHEMMET OCH
UTSLUSSNINGSLÄGENHETER
Vi kan efter biståndsbedömning erbjuda ett boende på Henjahemmet där
det finns 15 lägenheter. Det är obligatoriskt att ingå i de programverksamheter som beslutas i samband med inskrivningen på Henjahemmet. Efter
att ha genomgått en behandling kan en utslussningslägenhet erbjudas som
så småningom kan leda till ett eget kontrakt.

STRUKTURERAT DAGSPROGRAM FÖR
BOENDE PÅ HENJAHEMMET
När man bor på Henjahemmet kommer man att ha ett strukturerat dagsprogram som är obligatoriskt att följa om man inte har en egen sysselsättning. Två behandlare tar fram individuella dagsprogram som ska stärka
förmågan och förutsättningarna för att flytta ut i ett eget boende.

KONTAKTINFORMATION
Du når oss via kontaktcenter på telefonnummer: 0371-810 00
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