TRÄNINGSLÄGENHET/SKYDDAT BOENDE
Iris Utvecklingscenter i Stockholm och Jönköping erbjuder förstärkt hemmaplanslösning i träningslägenheter/skyddat boende (alternativt annan boendelösning) med individuellt upplägg och jourtelefon dygnet runt. Vi använder vår gemensamma kompetens till att forma rätt stöd till våra klienter.
De flesta av våra placeringar är vuxna med erfarenhet av missbruksproblematik, ofta med samsjuklighet. Vi samarbetar med socialpsykiatrin, LSS, vuxen-, vålds- och barn- och ungdomsenheten. Vi tar
emot klienter som kan vistas utanför LVM-hem enligt paragraf 27 i socialtjänstlagen, klienter som
genomgår substitutionsbehandling eller som dömts till andra former av kontraktsvård. När vi får en
förfrågan gör vi alltid vårt yttersta för att hitta en lösning som känns bra för alla inblandade.
Alla våra medarbetare har adekvat utbildning och lång erfarenhet av att jobba med missbruk och
samsjuklighet.

TRÄNINGSLÄGENHET
BOENDE
I Iris träningslägenheter/skyddat boende bor man i ett eget hushåll som ligger i vanliga bostadsområden. Lägenheterna har kök eller kokvrå, bad eller dusch. De är möblerade och basutrustade
med husgeråd, TV och internet.
STÖD
Varje klient får en kvalificerad kontaktperson som erbjuder praktiskt stöd och vägledning kopplat till
hushållet. Vår jourtelefon är tillgänglig dygnet runt.
BRA ATT VETA
Den boende kan folkbokföra sig på lägenheten men har tyvärr ingen möjlighet att överta kontraktet.
Vi arbetar alltid kontinuerligt och systematiskt med att stötta klienten i sökandet efter egen bostad.
Vi hjälper gärna till att stå som boendereferens.
FLEXIBILITET
Målsättningen är att klienten genom våra insatser förbereds för ett självständigt liv. Vi utvärderar
tillsammans med klienten och uppdragsgivaren kontinuerligt behovet av stöd och anpassar därefter
nivån på insatsen. Enligt en gemensamt uppgjord plan vill vi på sikt trappa ner stödet, i samband
med att klienten blir mer självständig.

SKYDDAT BOENDE
BOENDE
Vi erbjuder skyddat boende i form av egna lägenheter för personer som har varit våldsutsatta i nära
relation, samt deras barn. Hos oss får de möjlighet att i en lugn miljö bearbeta sina upplevelser med
professionell hjälp.
Boendet placeras i ett område där individen är trygg och har en chans att leva fritt. Under tiden
i boendet anpassas insatsen utifrån individens behov. Vi erbjuder stödsamtal, förberedelser inför
rättsprocess, ansökan om skyddade personuppgifter, säker ekonomi, personsäkerhetsutbildningar
kring inre och yttre säkerhet etc.
Vår personal har adekvat utbildning och erfarenhet av att arbeta med skyddsärenden. Vi har även
erfarenhet av hedersrelaterad problematik.
För familjer erbjuder vi kontaktmannaskap åt barnen om så önskas. Till några av våra boenden kan
även husdjur tas med.

FÖRSTÄRKT HEMMAPLANSLÖSNING
SYSSELSÄTTNING
Insatsen har fokus på daglig sysselsättning. En sådan sysselsättning kan vara praktikplats, skola,
eller ibland en kombination av de bägge. Vi har samarbeten med praktikplatser som erbjuder bra
handledning och som klienterna upplever som meningsfulla. Flera av våra praktikplaceringar har
resulterat i anställning.
HELHETSPERSPEKTIV
Klienten får en kvalificerad kontaktperson som tar ett helhetsansvar för att hjälpa till att skapa en
strukturerad och meningsfull vardag. Kontaktpersonen erbjuder stöd med att samordna alla kontakter som finns runt klienten, exempelvis psykiatri, beroendemottagning, arbetsförmedling, lärare
och handledare på praktik. Utifrån klientens behov och önskemål erbjuder vi att följa med, hämta
upp, ringa och påminna. I de fall klienten önskar samarbetar kontaktpersonen gärna med klientens
privata nätverk. Målsättningen är att bygga strategier tillsammans för att lyckas över tid. Insatsen
blir därmed även en avlastning och stöd för familj och vänner.
MENINGSFULL VARDAG
Utöver den dagliga sysselsättningen och de praktiska göromålen lägger insatsen kraft på att få
till en meningsfull fritid. Att göra små framsteg i vardagen är ofta viktigt för att uppnå större mål.
Vardagliga möten och samtal, promenader och fysisk aktivitet kan vara viktigt för den personliga
utvecklingen. Känslan av sammanhang är en stor del av återhämtningsteorin. Vi försöker därför
alltid hjälpa våra klienter att finna intressen som klienten kan hålla fast vid även efter tiden hos oss.
MOTIVATIONS- OCH FÖRÄNDRINGSARBETE
Under uppstartsfasen genomför kontaktpersonen en kartläggning för att få en överblick över klientens situation. I samverkan med klient och uppdragsgivare upprättas därefter en planering utifrån
klientens behov. Utifrån de risk- och friskfaktorer som kartläggningen visar kan vi, som komplement
till externa vårdkontakter, erbjuda återfallsprevention, suicidprevention, motiverande samtal (MI),
grundläggande KBT och strukturerade/stödjande samtal.
TILLGÄNGLIGHET
Kontaktpersonen erbjuder klienten daglig kontakt genom träffar eller telefon. Flexibilitet och tillgänglighet är något vi lägger stor vikt vid. Klienten och nätverket kan alltid få tag på kontaktpersonen eller den jour som finns kopplad till alla våra insatser.
UTHÅLLIGHET
Vår målsättning är att vara uthålliga och kreativa. Det innebär att vi alltid är villiga att tänka om och
tänka nytt för att tillsammans hitta nya lösningar och gemensamt hitta en väg framåt.

KONTAKT
Om du vill veta mer om våra träningslägenheter kontakta:
Andreas Riddez
andreas.riddez@irisuc.se
0392 375 56

Linda-Ida Joelson
linda-ida.joelson@irisuc.se
0392 375 57

