Qvarngården har ett gym, så att du som bor här lätt kan ta hand om din hälsa!
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Så ser vi på det

Qvarngården
Qvarngården är ett kollektivt boende för dig som vill ha stöd att hitta ett drogfritt/nyktert liv. Du får ett eget sovrum med en toalett, och delar sällskapsrum,
kök och matsal med de andra som bor i kollektivet.

Nya möjligheter
En tids boende på Qvarngården kan vara din möjlighet att
-

Personalen strävar efter att lyfta din kunskap och dina styrkor. Det är ditt liv det
handlar om och det är du som väljer hur du vill ha det i framtiden. Förändring är
alltid möjlig och vi tänker stödja dig.

Hyra
Du betalar hyra för ditt rum. Om du redan har en boendekostnad för eget boende, eller om du saknar möjlighet att betala hyran, kan du ansöka om bistånd
till kostnaden.

bryta en livsstil som du mår dåligt av
återhämta dig fysiskt och psykiskt
skapa nya rutiner som du mår bra av
knyta de kontakter du behöver för att kunna leva ett drogfritt liv när du
kommer till eget boende

Stöd på vägen
På Qvarngården finns det personal dygnet runt. Du får en egen kontaktperson
som ger dig stöd att uppnå de mål som du har formulerat tillsammans med din
socialsekreterare i en vårdplan. Du kan t ex få stöd att
•
•
•
•
•
•

delta i öppenvård på behandlingsenheten
söka bostad
kontakta sjukvård/psykiatri
skapa ett bättre fungerande socialt nätverk
hitta en sysselsättning och fritid
ordna din ekonomi

Drog- och nykterhetskontroller genomförs regelbundet för att säkra en trygg
och missbruksfri miljö för alla.

Ansöka om plats
Boende på Qvarngården är ett bistånd, som du kan ansöka om hos en socialsekreterare på utredningsenheten. En utredning görs där din målbeskrivning och
dina behov framkommer. Sedan kan du göra ett studiebesök på Qvarngården,
och om du beviljas biståndet, gör du och socialsekreteraren en planering för när
du kan flytta in, och vilken annan hjälp du kan behöva.

Kontakt
Du är välkommen att ringa utredningsenheten på
Vardagar kl 10.00 – 11.30. Telefon 0451-26 70 50
www.hassleholm.se

