YDELSESBESKRIVELSE

Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK)
Målgruppe: Unge der har begået kriminalitet eller er i risiko for at komme ud i kriminalitet.

Hemmedvej 1, 8585 Glesborg
Tel. 7847 9100
dok@ps.rm.dk
www.dok.rm.dk
1. Mål- og aldersgruppe

Målgruppen er unge og voksne i alderen 18- 25 år
Målgruppen omhandler specifikt:


Unge der har begået kriminalitet eller er i risiko for at
komme ud i kriminalitet og unge som har været anbragt eller kunne have været anbragt på et af de syv
anbringelseskriterier på sikrede eller særligt sikrede
afdelinger.

2. Lovgrundlag

Lov om social service § 107 – midlertidige ophold

3. Kerneydelse

Behandling / pædagogisk tilgang
Den socialpædagogiske behandling på Grenen i Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge er overordnet
baseret på en kognitiv og adfærdsterapeutisk tilgang kombineret med et stærkt individuelt fokus og et fagligt differentieret skole-, beskæftigelses- og værkstedstilbud.
Generelt for alle anbringelser:







Tydelig og tryghedsfremmende pædagogik præget af
kontakt, nærvær, omsorg og grænsefasthed
Meget struktureret, forudsigelig og aktivitetsorienteret dagsrytme med fokus på fællesskab, sund mad,
bevægelse og søvn
Individuelt tilrettelagt pædagogisk tilgang, som løbende tilpasses på baggrund af observationer, samtaler og aftaler med hjemkommunen
Jævnlige individuelt afstemte refleksive samtaler med
udgangspunkt i den unges individuelt tilrettelagte
pædagogiske plan
Støtte til ADL (almindelig daglig livsførelse) - eksempelvis rengøring, tøjvask, bank, madlavning, indkøb,
budget mv.
Støtte til aktiviteter uden for institutionen – eksem-

Psykiatri og Social
Viborg








pelvis sport eller øvrige fritidsinteresser
Uanset adfærd kan de unge rummes og udvikle sig i
tilbuddet
Fokus på forebyggelse og behandling af misbrug
Der tilbydes et 90 timers kognitivt adfærdsprogram til
mestring af sociale færdigheder, kognitiv opløsning
moralske dilemmaer og forvaltning af svære følelser
(ART) For udvalgte unge som har problemer med at
forvalte vrede og aggression på prosocial måde
Psykiatrisk screening
Mulighed for sammenhængende forløb mellem de sikrede og åbne afdelinger. Overgang, brobygning, tilbageførsel og overførsel mellem åbne og sikrede afdelinger er muligt uden sammenbrud i behandlingsforløb.

Formålet med opholdet er overordnet, at de unge:







Udvikler deres sociale færdigheder, modnes og forøger deres livskvalitet
Sikres kriminalitetsfrihed
Sikres målrettet, eksamensorienteret undervisning og
anden relevant beskæftigelse med uddannelsessigte.
Sikres omsorg, opdragelse og udvikling, så de senere
kan fungere i samfundet.
Afskæres fra at præge deres tidligere nærmiljø på en
negativ måde.
Oplever sammenhæng, mening, mål, retning og bevægelse i deres behandlingsforløb.

Vedr. samarbejde med kommunen:








Indskrivningsmøde
Juridisk vejledning i nærmere aftalt omfang.
Udarbejdelse og opfølgning på individuel plan for den
anbragte unge.
Statusrapporter, minimum hver 6. måned
Statusmøder, minimum hver 6. måned
Løbende telefonisk orientering efter aftale.
Udarbejdelse af forslag til udslusningsplan efter aftale.

Vedr. samarbejde og kontakt til familie og netværk:




Familien kontaktes efter aftale og minimum hver 14.
dag med en status på, hvordan det går med den unge. Derudover kontaktes familien ved behov.
Familien har mulighed for at besøge den unge på institutionen og institutionen bistår ved besøg i hjemmet.
Familien har mulighed for at deltage i statusmøder og
arrangementer på institutionen.

Vedr. samarbejde med eksterne konsulenter, typisk:





Psykiatere
Psykologer
Misbrugscentre

Øvrige udgifter under opholdet som er inkluderet i taksten:









Inventar
Mulighed for deltagelse i ART-undervisning (Aggression Replacement Training), som er et kognitivt og adfærdsterapeutisk behandlingsprogram
Støtte og fagligt fokus på misbrug.
Eget værelse med basis inventar
Adgang til fælles pc-rum
Internetadgang
Adgang til motionsrum og kreativt værksted
Deltagelse i fællesaktiviteter

Beboeren skal selv dække udgifterne til:







Kost, tøjpenge, lommepenge og medicin
Hjemtransport
Ikke planlagte aktiviteter i afdelingen, fx ture ud af
huset efter eget ønske
Fritidsaktiviteter
Psykologsamtaler
Der beregnes egenbetaling i forhold til botilbuddet

4. Takststruktur
Takstniveau 1: kr. 2.671 (P/L 2018)
Bruges ofte i forbindelse med et udslusningsforløb, hvor
medarbejderindsatsen ændrer karakter og periodevist kan
være af mindre omfang.
Takstniveau 2: kr.4.804 (P/L 2018)
Basisniveau. Støtten vil typisk omfatte hovedparten af de
elementer, der er beskrevet i kerneydelsen. Takstniveauet vil
typisk blive anvendt på de åbne afdelinger på GrenenGlesborg, som bl.a. er kendetegnet ved et ungemiljø med
cirka 13 – 16 unge, der bor på en af matriklens tre afdelinger. De tre afdelinger råder over 5 bygninger, således at
hver ung har gode muligheder, for at bo i den fysiske ramme, der passer til hendes eller hans aktuelle behov for omsorg og socialpædagogisk bistand.
Takstniveau 3 kr. 8.058 (P/L 2018)
Dækker en mere omfattende behandlingsindsats i forbindelse
med særlige behov, som eksempelvis kan omfatte udadreagerende adfærd med særligt behov for skærmning. Der kan
endvidere være tale om intensive udredningsforløb. Niveauet
aftales ved indskrivning.
Alle takstniveauer er under forudsætning af, at der modtages
et værksteds- eller skoletilbud i dagtimerne. Se selvstændige
ydelsesbeskrivelser herfor.
5. Afdelinger og pladser

Målgruppen placeres på følgende afdelinger:

Grenen-Toppen, Grenen-Roden og Grenen-Projekt (21
pladser heraf 2 fleksible § 107 pladser):
De åbne afdelinger Toppen, Roden og Projektet er beliggende i Glesborg i Norddjurs Kommune. Som hovedregel er 3
medarbejdere pr. afdeling på arbejde ad gangen i dagtimerne, aften timerne og weekends. Den unge indgår i et
fællesskab og dagsprogram med øvrige unge. Der er 1-2
sovende medarbejdere og en vågen nattevagt til stede om
natten.
På afdelingerne, er der desuden tilknyttet psykolog, socialrådgivere, psykiater, ledelse og stab.
6. Muligheder for tilkøb

Ekstra ydelser der kan tilkøbes:




Psykologisk udredning
Transport/hjemrejse mere end gennemsnitlig 2 gange
om måneden inden for Region Midtjylland eller over
100 km uden for Region Midtjylland
Individuelt tilrettelagte forløb som kræver ekstraordinære ressourcer til f.eks. skærmning.

