UDVIKLING & FORANDRING

Om Nørbygård
Nørbygård er et center med en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer, samt botilbud til mennesker med særlige sociale problemer, herunder misbrug
af rusmidler, psykiske problemer og manglende trivsel. Vi har et børne- og familieperspektiv, da alkoholmisbrug påvirker alle i familien. Derfor har vi også tilbud
til de pårørende.

NØRBYGÅRD
– alkoholbehandlingscenter og bosted

Vi er en selvejende, non-profit institution og er tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde
i Danmark.

Vores erfarne medarbejderteam
Nørbygårds behandlingstilbud er evidensbaseret, og vi anvender anerkendte behandlingsmetoder, der varetages af faguddannede og specialtrænede medarbejdere.

Her bor vi
Nørbygård er beliggende i naturskønne omgivelser, med Vesterhavet som nabo, i
fiskeribyen Hanstholm. En beliggenhed, vores beboere sætter stor pris på under
opholdet. Vi har 24 døgnpladser fordelt på tre interne boafdelinger, én ekstern boafdeling samt et efterbehandlingstilbud. Alle beboere bor på enkeltværelser og tilknyttes en boafdeling med 4-8 beboere.

Læs mere om Nørbygårds behandlingstilbud på vores hjemmeside:
www.noerbygaardcentret.dk eller hvis du tænker at Nørbygård er et tilbud for dig
eller en du kender, så kontakt os på telefon 9917 2500.
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NØRBYGÅRD
Nørbyvej 4
7730 Hanstholm
Tlf. 9917 2500
Fax 9917 2525
noerbygaard@thisted.dk
www.noerbygaardcentret.dk

Det handler om et godt liv
– for alle i familien!

Nørbygård bosted

Nørbygård alkoholbehandlingscenter

Nørbygård bosted er et tilbud om midlertidig ophold, omsorg og støtte for mennesker,
med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen er kendetegnet ved at have misbrugsproblemer, psykiske problemer, mistrivsel og
massive sociale problemer.

Nørbygård alkoholbehandlingscenter tilbyder behandling mod afhængighed af alkohol,
medicin og andre stemningsændrende stoffer. I behandlingen er der også fokus på eventuelle psykiske problemstillinger.

Vi arbejder med en helhedsorienteret social afklaring, og der udarbejdes en individuel opholdsplan for den enkelte beboer. Under opholdet vil beboerne have tilknyttet en kontaktperson, som yder samtaler, støtte og omsorg i personlige problemstillinger.
Nørbygård prioriterer en aktiv og meningsfyldt hverdag for beboerne, ligesom vi arbejder med motivation til at lave forandringer og træffe personlige valg, der kan forbedre
ens hverdag.

Mål med botilbuddet
•
		
•
•
•

En helbredsmæssig stabilisering - fysisk,
psykisk og social
Håndtering af misbrugs- og psykiske problemer
Støtte til afklaring af sociale problemer
Støtte til øget trivsel i egen bolig

Vi arbejder ud fra en individuel tilrettelagt behandlingsplan, der danner ramme for behandlingsforløbet. Behandlingen består af problemløsende gruppeterapi, undervisning
samt terapi og samtaler i mindre grupper. Herudover er der individuelle samtaleforløb,
der tilrettelægges efter behov.

Mål med behandlingen
•	At den afhængige får en aktiv tilværelse uden brug af
		 alkohol, piller og andre stemningsændrende stoffer
• At den afhængiges familie, børn og pårørende gør sig
		 fri af misbrugets konsekvenser
•	At den afhængige opkvalificerer mulighederne for at
		 kunne fungere både privat og på arbejdsmarkedet

Midtvejshuset – efterbehandlingstilbud

Ophold i Nørbygård bosted
Det er muligt at henvende sig direkte til os med ønske om ophold i Nørbygård bosted eller
ved henvisning fra offentlige myndigheder, læge eller andre lokale samarbejdspartnere.

Midtvejshuset er et efterbehandlingstilbud målrettet borgere, der har gennemført et primært behandlingsforløb og som har behov for et intensivt efterbehandlingsforløb i døgnregi, herunder borgere, som har gentagne tilbagefald i rusmidler.
Behandlingen, som er individuelt tilrettelagt, planlægges som en overbygning på tidligere
primær behandling. Behandlingen planlægges med en kombination af individuelle samtaler, undervisning, tilbagefaldsforebyggende terapi og støtte til løsning af socialfaglige
problemstillinger.

Mål med behandlingen
• En hverdag uden brug af rusmidler
• Støtte til effektiv håndtering af højrisikosituationer
• Støtte til behandling af øvrige psykiske problemstillinger
•	Støtte til tilbagevenden til arbejdsmarkedet og/
		 eller en aktiv og indholdsrig hverdag i eget hjem

