VÄLKOMMEN TILL
VÅRT EFTERVÅRDS BOENDE I

KANDY
SRI LANKA

HJÄLP ATT BRYTA

ETT MISSBRUK
När någon levt i ett långvarigt missbruk så behöver personen ifråga en hjälp att hitta en
utväg ur missbruket. Väldigt få klarar av att ta sig ur missbruket på egen hand. Därför
finns det mängder av olika HVB, behandlingshem & motivationshem. En behandling
ger en bra grund och verktyg att arbeta på sitt missbruk. Efter behandlingen behöver
klienten nästa steg vilket blir en eftervård. Eftervården är viktigt för att det skall bli ett bra

resultat i den hela vårdkedjan.

LP BJÖRKBACKEN samarbetar med flera olika behandlingshem i Sverige som arbetar i
linje med den värdegrund och etik som vi har.
Vi erbjuder dessa behandlingshem en eftervård i Sri Lanka på tre månader. Som
eftervård har vi ett genomarbetat program som består av
1. Kursen ”From Zero to Hero”,
2. Praktik på olika behandlingshem & andra socialaarbeten
3. Arbetsträning.

TID : 3 månader + 2 veckor före och efter på
Björkbackens stöd och motivationsboende

EFTERVÅRDS
PROGRAM
1. KURS

”From Zero to Hero” är våran kurs och har flera olika delar. Den främsta
uppgiften är att lära personen att bryta självcentreringen och att leva ett liv där
man kan engagera sig för andra och utveckla empati, medkänsla och ansvar.
En annan viktig punkt är att arbeta upp ett självförtroende och sin självbild. Vi
kallar ofta någon som saknar värde för en ”nolla”. En människa som levt i
missbruk har ofta av sin omgivning fått höra att den är en nolla. Vi tror att alla
människor har samma värde. Även en människa som misslyckats i livet måste få
uppleva att man har ett värde. I kursen får man arbeta upp sitt självförtroende
och sin självbild. Vi behandlar även andra viktiga ämnen.

2. PRAKTIK
I Sri Lanka så arbetar vi nära andra inhemska behandlingshem. Vi besöker dom
ofta för att på olika sätt hjälpa till. En viktig del av eftervården ligger just i att hjälpa
andra. Att fokusera på andras behov istället för att vara självcentrerad. Vi kommer
även att besöka andra sociala arbeten, bland annat något barnhem och en
förskola för barn med utvecklingsstörningar.

3. ARBETSTRÄNING
En tredje sak som också är viktig i en eftervård är att arbeta med sin kropp och
händer. Som missbrukare så hamnar man tyvärr ganska ofta utanför
arbetsmarknaden och vägen tillbaks dit kan vara lång. Men all statistik visar hur
viktigt det är för vårt välbefinnande att vi har en sysselsättning. Under vistelsen
så kommer klienten att få olika arbetsuppgifter allt ifrån schemalagd städning,
matlagning, enklare former av fastighetsskötsel och trädgårdsskötsel.

PLATSEN: Vårat boende ligger c:a 20 minuter ifrån staden Kandy som
ligger mitt i Sri Lanka. Huset ligger mitt ute i den Sri Lankesiska djungeln.
Djurlivet är helt fantastiskt och apor finns runt omkring. Huset är på över
300m2 och har 7 rum och 3 badrum
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