Grön rehabilitering
Arbetslivsinriktat rehabilitering
i restorativ miljö

Rehabiliteringen sker på Lyckegården i natursköna omgivningar. Miljön är varierad och erbjuder allt från långsamma skogspromenader och fotbad i sjön till odling i växthuset. På gården
finns får, hästar, hundar och katter som deltar i verksamhetens
aktiviteter. Vi erbjuder den som är sjukskriven en ny form av
rehabilitering.

Grön Rehabilitering är ett samarbete mellan Arbetslivsresurs
och Med Naturen som bygger på Alnarpsmodellen.

Arbetslivsresurs AR AB
MARIA PETTERSSON
Säljchef
Telefon: 042-26 77 88
E-post: maria.pettersson@arbetslivsresurs.se

www.mednaturen.com.

www.arbetslivsresurs.se
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Du är välkommen att kontakta:

Forskningen visar att naturen har en positiv effekt på såväl fysisk och
psykisk ohälsa. Rehabiliteringsprogrammet bedrivs i naturen och använder
dess läkande kraft i kombination med samtal och individuellt anpassade
aktiviteter.
Målsättningen är att personer med psykisk ohälsa ska
återgå till arbete eller studier, genom att använda naturmiljö
som en del i rehabiliteringsprocessen.

Upplägg och innehåll
Grön miljö
Naturmiljön skapar förutsättning för återhämtning, kraft och inspiration i rehabiliteringsprocessen och vägen tillbaka till arbete. Varje
individ ges möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina egna behov
och personliga intressen. Tillsammans med djur och natur, finns
fantastiska möjligheter till meningsfull sysselsättning men också till
sinnesupplevelser, frisk luft, motion och rofylld vila. Gården och
dess omgivningar erbjuder aktiviteter som kan göras både självständigt och i grupp.
Kartläggningssamtal
Deltagarnas styrkor, intressen och resurser inventeras i enskilda
samtal.
Lösningsfokuserat arbetssätt
Varje deltagare får möjlighet att utifrån sina egna behov och förutsättningar sätta individuella mål. Man får samtidigt stöd i sin förändringsprocess av de övriga i gruppen. Hela tiden finns möjligheter att
pröva de teoretiska kunskaperna i verkligheten.
Vägledning
Personlighet, kompetens, intressen och övriga förutsättningar kopplas till rådande arbetsmarknad för att hitta en väg mot ny sysselsättning.
Uppföljning och aktivitetsplan
Uppföljning sker kontinuerligt under projektet som avslutas med en
individuell aktivitetsplan.
Programmet pågår i tolv veckor fyra dagar i veckan.
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Samtal med coachande förhållningssätt

Motiverande
insatser enskilt
eller i grupp

Aktivitet:
Natur, trädgård,
djur, kreativitet,
vila

Personlig
utveckling:
Självkänsla-, förtroende-, tillit

Föreläsningar
Stress
Mindfullness
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I restorativ grön miljö

personlig rehabkonsult
individuellt anpassat stöd
individuella coachsamtal
rehabplats/arbetsprövning/
    praktik

kontakter och nätverk
arbetslivsorientering
ökat självförtroende och
    självkänsla
aktivitetsplan för vägen
    till arbete

