Arbetsintegrerad
öppenvårdsbehandling

120 mm

Tillsammans gör vi Uppsala mänskligare

Från öppenvårdsbehandling
till lönearbete
Arbete är i dag en stor del av vardagen. Det är här som vi skapar nya
relationer men också har möjlighet att bygga ett nytt sammanhang
fritt från alkohol och droger. En framgångsrik öppenvårdsbehandling
tillsammans med arbetsinriktad rehabilitering ger en större möjlig
het att bli fri från missbruk och ta steget vidare mot lönearbete.
Att skapa och underhålla hälsofrämjande relationer och livsmönster
kräver tid och uthållighet. Det är en utmanande process som behöver
utvecklas i det dagliga livet.

Behandlingsmetod
Behandlingen bygger på en beteendeinriktad behandlingsmetodik tillsammans
med insikten om att den medmänskliga relationen är den viktigaste
komponenten i förändringsarbetet. Öppenvårdsbehandlingen
är en möjlighet att få stöd i att hantera ett liv utan alkohol
eller droger. I vår verksamhet där arbetsinriktad rehabilite
ring är en del av öppenvårdsbehandlingen är arbetet både
en meningsfull sysselsättning och en del av förändrings
arbetet. Det är i arbetet som du har möjlighet att utforska
nya relationssätt utanför samtalsrummets trygga väggar,
men ändå inom ramen för verksamheten.
Individuellt anpassat
Öppenvårdsbehandlingen är indivi
duell både i längd och i omfattning. Tillsammans med
din handläggare (myndighetskontakt) lägger vi upp en
individuell plan utifrån just dina behov och förutsättning
ar. Behandlingen kommer sedan att ske både i grupp och
individuellt, precis som handledningen inom den arbetsin
riktade rehabiliteringen.
Arbetsinriktad rehabilitiering sker inom vårt sociala företag,
Hantverksslussen. Vi tillverkar möbler och inredningar till privat
personer, företag och myndigheter. Du behöver
ingen hantverkserfarenhet på vår arbetsplats.
Efter behandlingen
Efter genomförd behandling finns det möjlighet att delta
i Uppsala Stadsmissions övriga arbetsinriktade verksam
heter, att få stöd i arbetssökande på den öppna arbets
marknaden eller att i vissa fall få en utvecklingsanställning
på Hantverksslussen.
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