Stöd, motivationsarbete och återfallsprevention via:

● KVALIFICERAT KONTAKTMANNASKAP
Utifrån kvalificerat kontaktmannaskap även möjlighet till:
● Trän
Träning
ing och idrott i samarbete med flera av Skånes ledande
klubbar och gymaktörer.
● Deltidssysselsättning via nätverk av Skånska företag samt Krami
Krami..
● Skräddarsytt attityd och värderingsarbete.
● Terapi
Terapi.. Vid behov KBT
KBT--behandling av Steg 1 terapeut eller
psykolog. Trauma
Trauma-- och depressionsbehandling, ART samt ADAD
och ASI
ASI--intervjuer.
● Gruppverksamhet samt helgaktiviteter utifrån behov.
SÖUD skräddarsyr tillsammans med uppdragsgivaren, kriminalvården alt. socialtjänsten, en insats utifrån påföljd och befintlig risk - och behovsbedömning .
Övergripande syftet är att reducera återfall i
brott.
G enom att bygga sunda relationer och skapa en meningsfull vardag hjälper vi unga att
bryta med kriminalitet, missbruk och en
destruktiv livsstil .
Michael & Michael Öppenvård AB i samarbete med Projekt X Besöksadress: Spångatan 20, Malmö

SÖUD bygger på ett samarbete mellan Michael & Michael

Öppenvård AB och Malmöbaserade Projekt X, där vi tror på
bästa resultat genom att kombinera ett brukarperspektiv med
professionella interventioner.
I teamet bakom SÖUD finns via Projekt X personer med egna
erfarenhet av missbruk, kriminalitet och gängavhopp, och via
Michael & Michael finns mångårig erfarenhet och kompetens
inom strukturerat behandlingsarbete.
Vi utgår ifrån våra lokaler i Malmö , men har kontakter och
verksamhet i hela Skåne.

Kvalificerat kontaktmannaskap
"Igenkänning, och stöd av någon som förstår. Någon som vet hur svårt det kan vara att bryta med allt
det tidigare, och hur det känns när suget sätter igång. Nån man kan ringa dygnet runt"
Klienten får en personlig kontaktperson med egen erfarenhet av kriminalitet eller/och missbruk. För samtal men även till praktiskt stöd i vardagen.

Terapi
"Att verkligen få gå till botten, arbeta med
tankemönster, få verktyg och bättre
förstå hur det kunde bli så här, och hur jag
ska göra framöver"
Vid behov behandling av Steg 1 terapeut
eller psykolog, enskilt eller i grupp.

Familj och nätverk
”Alla i familjen drabbas om en
person missbrukar”
Insatsen kan kompletteras med omfattande familjebehandling och föräldrastöd.

Meningsfull vardag
"Att ha något att göra på dagarna, om det
så är träning, jobba lite eller plugga är
viktigt för att man inte ska trilla tillbaks"
TRÄNING - JOBB - SKOLA
Alla våra klienter får möjlighet till träning.
Därtill ett nätverk av företag för arbete någon
dag i veckan. Har även behörig gymnasielärare för de som vill studera eller motiveras till
vidare studier.

Drogtest
Vi kan även bistå med drogtest av klienter.

Hör av er för dialog kring hur vi kan skräddarsy insatsen utifrån den kontraktvård och
specifika föreskrifter om behandling som frivården och klienten finner lämpligt.
Tel:

0730 32 46 46 / 0704 48 49 75

Mail:

soud@michaelochmichael.se
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www.projekt-x.se
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