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 børn og unge i alderen 12 til 18 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 § 63b.

3. Kerneydelse

Behandling / pædagogisk tilgang
Den socialpædagogiske behandling på Koglen, Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge er overordnet
baseret på en kognitiv og adfærdsterapeutisk tilgang kombineret med et stærkt individuelt fokus, en miljøterapeutisk
tilgang, aspekter af neuro affektive tilgange og et værdisystem opbygget ud fra den anerkendende tilgang. Vi tilbyder
desuden 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 eventuelle aftaler med hjemkommunen
Jævnlige individuelt afstemte refleksive samtaler med
udgangspunkt i den unges individuelt tilrettelagte

Psykiatri og Social
Viborg











pædagogiske plan
Støtte til ADL (almindelig daglig livsførelse) - eksempelvis rengøring, tøjvask, bank, madlavning, indkøb,
budget mv.
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 prosociale måder
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.
Fokus på et nært samarbejde med familien i det omfang det er muligt.

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 og præges af 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 ved udskrivning.
Statusmøder efter behov.
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 (hvis der er pålagt kontrol, aftales der via
politiet), og efter aftale med alle involverede parter,



kan der aftales besøg i hjemmet.
Familien har mulighed for at deltage i statusmøder og
lignende på institutionen.

Vedr. samarbejde med eksterne konsulenter, typisk:






Psykiatere
Psykologer
Misbrugscentre
Kranio sakral terapeut
Yoga instruktører

Øvrige udgifter under opholdet som er inkluderet i taksten:












Inventar (ved hærværk kan der aftales frivillig erstatning)
Ekstra medarbejdere ved behov
Psykologsamtaler
Mulighed for deltagelse i ART-undervisning (Aggression Replacement Training), som er et kognitivt og adfærdsterapeutisk behandlingsprogram
Støtte og fagligt fokus på behandling af misbrug
Tøj- og lommepenge efter gældende regler
Kost
Medicin (unge som modtager uddannelseshjælp/pension afholder dog selv udgifter til medicin)
Hjemtransport 2 gange pr. måned inden for Region
Midtjylland eller op til 100 km. uden for Region
Midtjylland. (unge som modtager uddannelseshjælp/pension afholder dog selv udgifter til hjemtransport). Transporten aftales med institutionen.
Kage ved fødselsdagsbesøg.

4. Takststruktur

Døgntakst: 6.668 kr. Inkl. 612 kr. Til undervisning.

5. Afdelinger og pladser

Granhuset: 5 sikrede pladser
Lærkehuset: 5 sikrede pladser
Psykologisk udredning: 32000/37000 kr.
Ekstra støtte: 400 kr. Pr. Time
Ledsagelse: 433 kr. Pr. Time
Kørsel i institutionens køretøj: 9,39 km

6. Muligheder for tilkøb

