U18

Unge i
behandling

U18
Hovedgaden 50B
8410 Rønde
Tlf. 8791 0220
Mandag-fredag kl. 08.30-12.00

Unge og rusmidler
Ungdomsårene er generelt karakteriseret ved
løsrivelse og selvstændiggørelse. I denne periode
er det helt naturligt, at de unge prøver grænser af
samt eksperimenterer med livet.
Unges brug af alkohol og rusmidler er et vigtigt
fokusemne. De unge skal også her finde grænsen
for, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert for
dem og deres liv.

Behandlingskrævende
rusmiddelbrug

Helhedsorienteret hjælp og
samarbejde

Når en ung kommer ud i et alvorligt brug af
rusmidler, som har skadevirkning enten fysisk,
psykisk eller socialt, er det vigtigt, at der hurtigt
tilbydes hjælp.

Forældrenes aktive medspil er en positiv faktor
for, at behandlingen lykkes. Derfor inviteres forældrene altid med til relevante møder i forløbet.
Hertil tilbydes forældre at deltage i et forældre
kursus og andre relevante aktiviteter for den
unge.

Behandlingsgaranti
Derfor er der behandlingsgaranti på området. Det
betyder, at unge eller forældre kan henvende sig
direkte til os eller blive henvist via en familierådgiver. Såfremt den unge hører ind under behandlingsgarantien, skal behandlingen starte senest
efter 14 dage.

Frivilligt tilbud
Når en ung kommer i kontakt med RusmiddelCenter Syddjurs, laver vi en vurdering af behandlingsbehovet. Vores behandlingstilbud er frivilligt, og
både den unge selv og forældrene skal give deres
samtykke.

Ligeledes inviterer vi, efter aftale med den unge,
andre, der aktivt er med til at støtte behandlingen og den unges liv generelt.

Behandlingen
I samarbejde med den unge laves der en
individuel behandlingsplan.
Behandlingen består af 1-2 samtaler om
ugen, og vil typisk foregå i U18s lokaler på
Hovedgaden 50B, 8410 Rønde.
Der vil under forløbet blive tilbudt et hjemmebesøg, hvor forældrenes muligheder for at
støtte den unge drøftes.
Vi har unge i behandling, indtil de fylder 25 år.
Den unge vil altid få tildelt sin egen behandler.

