med f.eks. spil og kost samt anden uhensigtsmæssig adfærd
som kriminalitet og vrede, tilbydes relevant undervisning af
DropUds personale. Dette indgår i det individuelle ugeskema
med henblik på at mindske barrierer overfor positive, varige
forandringer. DropUd arbejder kognitivt og løsningsfokuseret med de nævnte problematikker med henblik på at styrke
den enkelte i ønsket om forandring og forebyggelse af evt.
adfærdsmæssige tilbagefald. Sideløbende støtter DropUd
deltageren og faciliterer relevant struktur i dagligdagen gennem ugeskemaet.

DropUd Viden
DropUd ønsker at bidrage mest muligt med vores ekspertise
og erfaring i forhold til behandling såvel som beskæftigelsesfremmende indsats. Vi underviser og superviserer derfor
gerne professionelle, ligesom vi løbende afholder undervisningsdage, dialogmøder, temadage, workshops og konferencer. DropUds undervisningstilbud retter sig mod fagfolk,
som til daglig arbejder med aktivering, misbrugsbehandling
eller udsatte unge.

UngeBehandling

Ugeskema
Ugeskemaet indeholder f.eks. behandlingsgrupper omkring
basale sårbarheder, motivation, målsætning og barrierer,
fysisk træning i grupper tilpasset deltagerens evne og mål,
DAT-færdighedstræning, kost (morgenmad/ frokost), personlige kompetencer i form af vredeshåndtering samt undervisning i tilbagefaldsforebyggelse, kommunikation og
dansk/ matematik. Ligeledes tilbydes stresshåndtering,
teambuilding samt individuelle behandlingssamtaler, uddannelsesrettet støtte, coaching-, psykolog- og socialrådgiversamtaler. Der arrangeres lejlighedsvis sociale events i
DropUd til motivationsfastholdelse, ligesom der tilbydes frivillige aktiviteter udenfor almindelig åbningstid. Eksempel på
Ugeskema er tilgængeligt på hjemmesiden, www.dropud.dk

Undervisning
DropUds undervisning i dansk og matematik forestås af erfarne folkeskole- og speciallærere, der tager udgangspunkt i
den unges niveau. Der undervises individuelt eller i grupper
på max. 4 pers. Der er mulighed for at gå til prøver svarende
til folkeskolens afgangseksamen via VUC, som DropUd samarbejder med. Undervisningen kan efter aftale stå alene som
tilbud i DropUd. DropUd tilstræber, at den unge hurtigst muligt deltager i DropUds undervisningstilbud, hvor hovedfokus
er rettet mod noget fagrelevant.

Personlig kontakt for yderligere information/ oplæg omkring
DropUds arbejde rettes telefonisk på tlf. 30 11 02 00 eller pr.
mail til mail@dropud.dk.

Effektmåling og Kvalitetssikring
DropUd er i en løbende akkrediteringsproces gennem Akkreditering Danmark, der skal sikre høj kvalitet og faglig
udvikling. Herudover har DropUd indgået samarbejde med
Domæne4 omkring effektmåling og evaluering af vores indsats. Se mere på www.domain4.dk

Støtte og Efterværn
DropUd tilbyder støtte-kontaktpersonordninger og efterværn jf. SEL §76. DropUd tilbyder som udgangspunkt individuelt efterværn, og formålet er at sikre den unge en god
overgang til en selvstændig tilværelse, herunder at støtte op
om uddannelse, arbejde og selvstændig bolig. DropUd tilbyder desuden deltagelse i DropUds netværksgruppe.

UngeBehandling

Se også brochurerne, DropUd Beskæftigelse
og DropUd GruppeBehandling

DropUd UngeBehandling

DropUd Ungebehandling tilbyder

Personale

DropUd UngeBehandling er godkendt som misbrugsbehandlingstilbud jf. Lov om social service § 101 samt godkendt som
dagtilbud for unge under 18 år jf. Lov om social service § 52
stk. 3 nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 6, nr. 8 og nr. 9. Dvs. at DropUd
UngeBehandling har følgende typer af tilbud: Misbrugsbehandling, dagtilbud, praktisk/ pædagogisk støtte, kontaktperson, formidling af praktiktilbud samt rådgivning til støtte
for den unge. Derudover tilbydes mulighed for familiebehandling.

-	Ambulant dagbehandling af unge med begyndende misbrug, kriminel løbebane og/ eller andre psykiske eller sociale udfordringer
- Ambulant behandling af unge med visse psykiatiske
diagnoser
-	Ambulant behandling af fodlænkeafsonere samt ved løsladelse, ungdomssanktioner etc.
- Behandling i samspil med et eventuelt uddannelsesforløb
- Udkørende team af støttepersoner med faglige kompetencer indenfor misbrugsbehandling og telefonisk døgnvagt
- Særligt udredende forløb i en utraditionel ramme
-	En psykolog- og psykiatrifaglig forståelsesramme og en
høj grad af misbrugsekspertise inddraget i behandlingen
- Psykologiske udtalelser, psykiatriske udredninger, testning
og terapi
- Familieterapeutiske forløb
- Støtte-kontaktperson og efterværn

I DropUd vægtes det faglige niveau betydeligt. Medarbejderne i DropUd tæller derfor kun uddannede medarbejdere,
herunder socialrådgivere, skolelærere, pædagoger, psykologer samt fagrelevante studerende. DropUd har herudover en
psykiater tilknyttet samt SOSU-assistenter/ pædagoger med
psykiatrisk erfaring.

DropUd UngeBehandling findes yderligere beskrevet på
www.tilbudsportalen.dk samt på vores hjemmeside www.
dropud.dk.
DropUd UngeBehandling er et tilbud til unge mellem 14 – 18
år, der ønsker at ændre på deres nuværende situation, hvor
misbrug, overforbrug eller skadelig adfærd i forbindelse med
rusmidler truer nutid og fremtid. DropUd udreder, behandler,
underviser og yder socialpædagogisk støtte ud fra et ganske
rummeligt og helhedsorienteret perspektiv via individuelle
behandlingssamtaler, behandlingsgrupper og aktiviteter.
Behandlingen faciliteres gennem genkendelige rammer og
opgaver samt kærlige, tydelige og professionelle voksne.
Vægtning af ”det fælles tredje” og relationen som værktøj
prioriteres derfor højt. Det særlige ved DropUds ungebehandling er, at behandlings- og uddannelsesperspektivet
supplerer hinanden fra begyndelsen som ”to ben”, der sikrer fremdriften. Det er altid hensigten at afklare og arbejde
på en konstruktiv plan for deltagerens fremtid. Typisk er
behandlingsforløbet afsluttende med en uddannelses- eller
beskæftigelsesplan, som udarbejdes i tæt samarbejde med
den unges kommunale UU-vejleder.

Målgruppe
DropUd UngeBehandling er et tilbud til udsatte unge, som
har brug for et professionelt funderet behandlingstilbud for
at komme på ret køl igen. Tilbuddet kan også tænkes ind
som alternativ til anbringelse udenfor hjemmet i de tilfælde, hvor det vurderes, at et intensivt dagbehandlingstilbud
kan være tilstrækkeligt. Ligeledes er vi målrettet unge, som
kæmper med andre udfordringer end misbrug – i form af
problematisk skolegang, udfordringer i hjemmet, begyndende kriminalitet, vrede etc.

Metode
DropUd har en løsningsfokuseret tilgang i arbejdet med deltagerne. Gennem kognition fra daglige basale aktiviteter
individuelt og i grupper, f.eks. ADL-træning, brydes større
problemstillinger og barrierer ned i mere overkommelige delelementer. Der bygges kort sagt bro fra diffuse mål om ”det
gode liv” til konkrete dagligdags opgaver rettet mod den enkeltes overordnede mål. Der er i tilbuddet professionel rådgivning, som er baseret på et respektfuldt samarbejde med
fokus på deltagerens ressourcer, mål og evner
til at udvikle løsninger. Der samarbejdes med
deltagerne om at definere realistiske
personlige og forandringsrettede
ønsker og mål i samarbejde med
den kommunale sagsbehandler/
andre medaktører. Indsatsen er
individuelt tilrettelagt og sigter
mod at styrke og udvikle den
enkeltes indsigt i egen adfærd,
nedtoning af kaos gennem
bevidstgjort adfærd og mod
til at bryde mønstre og vaner.
Kort sagt de sociale, personlige
og faglige kompetencer.

Beliggenhed
DropUd UngeBehandling er centralt beliggende tæt på
Taastrup Station, Taastrup Hovedgade 107, 2., 2630 Taastrup.
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Samtlige instruktører/ aktivitetsansvarlige er herudover uddannet i lige præcis den aktivitet, som de varetager.
Personalet modtager løbende supervision samt intern og
ekstern uddannelse.

DropUd i praksis
I DropUd UngeBehandling kommer alle deltagere til visitationssamtale med DropUds socialrådgiver og eventuelt også
til udredende samtale med en af DropUds psykologer. Dette
med henblik på at få lagt en struktureret behandlingsplan
tilpasset deltagerens evner og behov. Behandlingen for den
unge bygges herefter op omkring et individuelt tilrettelagt
ugeskema med udgangspunkt i den unges konkrete situation, ressourcer og behov.
I DropUd Ungebehandling er udgangspunktet en lang række
direkte ressourcerettede aktiviteter, der fungerer som læring og som den ”sociale lim”, der danner grundlaget for
”det fælles tredje”. Herfra udspringer fundamentet til at
få den unge til at indgå i individuelle behandlingssamtaler,
psykolog-/ psykiatersamtaler, socialrådgivning og behandlingsgrupper. DropUds udkørende team støtter den unge i
at fremmøde og opfanger hurtigt nye behandlingsbehov og
kan intervenere heri ved f.eks. at tage samtaler i hjemmet
eller assistere den unge ved besøg på kommunen, i Kriminalforsorgen, lægen etc.
De unge i DropUd får alle tilknyttet en ”individuel behandler”, som er fagligt ansvarlig for forløbet, og som sikrer, at
den unge har et relevant udbytte af behandlingen, og at der
er overensstemmelse mellem den kommunale handleplan og
DropUds behandlingsplan.
Den unges behandler kan ved behov f.eks. sørge for morgenvækning, ligesom denne løbende justerer det individuelt tilrettelagte ugeskema i samarbejde med deltageren. Den unges
behandler visiterer desuden internt til DropUds psykologer,
psykiater, socialrådgiver og udkørende team efter en socialfaglig vurdering og i tæt samarbejde med kommunal sagsbehandler. Efter åbningstid har DropUd en telefonisk døgnvagt,
der giver mulighed for kontakt hele døgnet ved akut behov.
Deltagere, som har problemer med kontroltab i forbindelse

www.dropud.dk · mail@dropud.dk

