den

miljøterapeutiske

					organisation

Sammen skaber vi
trivsel og udvikling
Tornbrinken 2, 4450 Jyderup
Telefon: 7023 2929 - E-mail: dmo@DMO.dk - www.DMO.dk

Telefon: 70 23 29 29

E-mail: kontoret@DMO.dk

www.DMO.dk

vores afsæt og
værdier
Den Miljøterapeutiske Organisation tilbyder miljøterapeutisk
behandling, udviklingsstøtte og skolegang til psykisk sårbare børn
og unge.

I Den Miljøterapeutiske Organisation arbejder vi for at

angstproblematikker, ADHD, og selvskadende adfærd.

hjælpe og støtte børn og unge med psykiske vanskeligheder til at få det bedst mulige ud af deres tilværelse. Vi støt-

Vores målgruppe er normalt begavede børn og unge med

ter dem til at indgå i sunde relationer med andre menne-

psykiske vanskeligheder samt børn og unge i risiko for at

sker, og få størst mulig indflydelse på eget liv.

udvikle en psykisk sygdom. Vores behandling henvender sig
til børn og unge der har brug for at få støtte af professionelle

Organisationen blev stiftet i 2008 af Kirsten Benediktson

voksne, som er tydelige i deres kontakt. Vi arbejder i et posi-

og Jesper Christensen. Den tager afsæt i fire kerneværdier:

tivt og anerkendende miljø.

anerkendelse, nærvær, trivsel og udvikling. Disse værdier
danner grundlag for vores behandlingsarbejde og menneskesyn.

TÆT SAMARBEJDE MELLEM SKOLE OG DØGNTILBUD
Den Miljøterapeutiske Organisation omfatter opholds-

Vi stræber efter at skabe de bedste rammer for såvel børn

steder, som karakteriseres behandlingsinstitutioner, so-

og unge som ansatte, og sammen med vores kompetente

cialpædagogiske opholdssteder og bosteder, som er mil-

medarbejdere ønsker vi at drive en organisation med over-

jøterapeutisk behandlende og støttende. Derudover har

skud og ressourcer til hele tiden, at udvikle vores tilbud,

vi også dagbehandlingstilbud, som arbejder tæt sammen

metoder og tilgange.

med vores døgnafdelinger, andre opholdssteder, plejefamilier og familier med hjemmeboende psykisk sårbare børn

MÅLGRUPPE
Vores målgruppe er psykisk sårbare børn og unge i alderen

Som grundelementer i den daglige behandling af barnet og

10-30 år, herunder børn og unge med psykiatriske og neuro-

den unge tilbyder vi relationsarbejde og miljøterapeutiske

logiske diagnoser. Vi hjælper børn og unge med skizofreni,

rammer. Det forudsættes derfor, at barnet og den unge har

bipolar lidelse, autismespektrumforstyrrelser, personlig-

en vis evne til at knytte sig til andre,

hedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, OCD, tourette, PDA,
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og unge.

Professionel og
positiv behandling
Miljøterapi er en psykiatrisk behandlingsform, som fokuserer på de
mange små faktorer, der udgør helheden i det miljø, barnet og den
unge befinder sig i. Det betyder, at både de sociale relationer og de
fysiske rammer indgår som en del af behandlingen. Målet er at skabe
et trygt og terapeutisk miljø for barnet og den unge.

så han eller hun kan indgå i relationen både med os voksne,

VI STØTTER BARNET OG DEN UNGE TIL EN POSITIV
UDVIKLING

men naturligvis også gerne med andre børn og unge.
I Den Miljøterapeutiske Organisation arbejder vi med en
VI STØTTER UDVIKLINGEN AF JEG‘ET

mentaliseringsbaseret tilgang til miljøterapien. Mentaliseringsbegrebet betyder at kunne se sig selv udefra og andre

I miljøterapien arbejder vi med jeg-støttende pædagogik i

indefra. Det handler om at få styrket evnen til at forstå an-

et spejlende samspil med barnet og den unge. Dette hjæl-

dres følelsesliv, såvel som sit eget, og om den betydning,

per barnet og den unge til at lære sig selv bedre at kende og

der gensidigt er i det sociale samspil med andre. Mentali-

forbedrer desuden evnen til mentalisering og refleksion.

seringsevnen er ofte blevet hæmmet som følge af en svær

Resultatet vil være en større forståelse for eget følelsesliv,

opvækst eller psykisk sygdom, og det er derfor vigtigt at

såvel som forbedrede sociale kompetencer.

der arbejdes med at udvikle den, da den er afgørende for
personlig og social trivsel.

Det er helt fundamentalt for os, at der er en fast ramme
og struktur på opholdsstederne, da dette er med til at give

Den mentaliseringsbaserede tilgang understøtter miljøte-

barnet og den unge en tryg, genkendelig hverdag uden for-

rapien, men inddrager tillige en række konkrete arbejds-

styrrende overraskelser.

værktøjer og modeller, som kan visualisere og tydeliggøre
følelsesliv og reaktionsmønstre for barnet og den unge.

TÆTTE RELATIONER TIL MILJØTERAPEUTER

Det vil sige, at medarbejderne i Den Miljøterapeutiske Organisation er mentaliserende overfor barnet og den unge,

Alle børn og unge har hver to miljøterapeuter, som han el-

for at lære dem selv at kunne mentalisere. Det gør samti-

ler hun har en fast, ugentlig snak med. Her gennemgås den

dig, at medarbejderne lettere vil forstå, hvorfor barnet og

elektroniske dagbog – hvad er der sket i løbet af ugen, hvad

den unge reagerer som de gør. Fokus er på de relationelle

kan man lære af det, og hvilke tanker har barnet og den

hændelser og på de følelser som udløses

unge om de enkelte episoder, positive som negative?
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mere skoleglæde
Dagbehandlingstilbuddene hjælper børn og unge til at finde
skoleglæden igen, i et roligt og overskueligt undervisningsmiljø med
engagerede og kompetente lærere.

Vores dagbehandlingstilbud er specialiseret i at undervise

For at give barnet og den unge en rolig og tryg hverdag, er

børn og unge, der har et behandlingsbehov. Her går den

skoledagene tilrettelagt med en tydelig struktur og stor

miljøterapeutiske behandling hånd i hånd med undervis-

forudsigelighed. Klasserne består af få elever, med under-

ningen. Målet er at hjælpe børn og unge til at genfinde

visning af lærerteams, som fordeler fagene mellem sig. Det

glæden ved at gå i skole og skabe de bedste muligheder for

skaber tættere relationer mellem barnet eller den unge og

personlig og faglig udvikling for den enkelte elev.

deres lærere, og giver god mulighed for at tilpasse undervisningen helt individuelt med støtte efter behov. Der er ved

Samarbejdet med barnet og den unges forældre priorite-

hver elev et makkerpar tilknyttet bestående af en lærer og

res højt. Vi er overbeviste om at opbakningen fra familie og

en miljøterapeut.

netværk er med til at øge barnets og den unges motivation
for at gå i skole, og i et tæt samarbejde øger forældrenes

Dagtilbuddene er underlagt folkeskoleloven og overholder

mulighed for at følge med og støtte op.

dermed alle formelle krav lige fra timetal, fag og praktikforløb til brobygning, projektopgaver og afgangsprøver. Der tilbydes fulde afgangsprøver fra 9. og 10. klasse, og der er også

INDIVIDUELLE SKOLEFORLØB

mulighed for STU.

På vores dagbehandlingstilbud er undervisningsforløbene
individuelt tilrettelagt, da mange børn og unge ikke har et
fagligt niveau svarende til deres alder, når de kommer til
skolen. Undervisningen er rettet mod først at gøre børn og
unge skoleparate, så prøveklare og endelig uddannelsesparate.

„Mit ønske har været at komme på ungdomsuddannelse efter sommerferien.
Det er et ønske jeg har haft i rigtig lang tid. Skolen har
været god til at hjælpe mig med at nå det mål.”
– Victoria, 20 år
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VI STØTTER BØRN OG UNGE I
DERES PERSONLIGE UDVIKLING TIL:
•

At blive mere modne

•

At kunne indgå i sunde relationer med
andre og reflektere over egne handlinger

•

At kunne indgå i sociale interaktioner

•

At blive så selvstændige som muligt og få
indflydelse på sit eget liv

•

At skabe sig et, for dem, meningsfyldt liv
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Jeg oplever mit samarbejde med opholdsstedet – det bedste ord er nok: autentisk! Det
er, at de melder ærligt ud, hvordan de mener det går med min søn og hvad de gør for at
hjælpe ham. Det er meget vigtigt for mig at vide, når jeg ikke ser ham så meget… Så jeg
har hele tiden fornemmelsen af hvordan min søn har det.”
- mor til anbragt ung
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Fokus på samarbejde
med forældre
Opholdssteder og dagbehandlingstilbud prioriterer et tæt
forældresamarbejde. Det er helt essentielt for at kunne skabe
den nødvendige tryghed og tillid, så forældre får de bedste
forudsætninger for at støtte op om anbringelse og/eller skolegang.

TÆT FORÆLDRESAMARBEJDE

KONTAKT OG SAMARBEJDSMØDER

Hele det miljøterapeutiske behandlingstilbud tilrettelæg-

Der afholdes som minimum et halvårligt statusmøde,

ges individuelt og i tæt dialog med barnet eller den unge,

hvor barnet og den unges behandlingsforløb evalueres.

samt deres forældre. Vi vægter samarbejdet med familien

Forældremyndighedsindehaverne inviteres selvsagt til

meget højt, fordi opbakningen fra forældrene har afgøren-

disse statusmøder, hvis den unge er under 18 år - og også

de betydning for barnet og den unges trivsel – både før,

efterfølgende, med den unges samtykke.

under og efter anbringelsesforløbet, samt efterfølgende i
deres liv.

Forældre, søskende og andet netværk er altid velkomne til
et besøg, så længe det opfylder evt. kriterier fra anbringen-

Ved indflytning vil miljøterapeuterne de første dage være i

de kommune - og det er ifølge aftale med miljøterapeuter-

daglig kontakt med forældremyndighedsindehaverne.

ne.

Afdelingslederen vil ligeledes kontakte forældremyndig-

Forældrene er altid velkomne til at tage kontakt til afde-

hedsindehaverne ugentligt den første måned. Dette er for

lingerne eller skolerne. Unge over 18 år har mulighed for at

at opbygge og styrke forældresamarbejdet og for at bygge

underskrive samtykkeerklæring, såfremt den unge ønsker,

bro og skabe tryghed omkring barnet og den unge.

at forældrene involveres.

Miljøterapeuterne kontakter forældremyndighedsindeha-

Som årlig tradition afholdes en sommer- og julefest på de

verne ugentligt efter ugesnak og efter behov for, at sikre

enkelte afdelinger og skoler. Barnet og den unge har her

en åben dialog.

mulighed for at invitere sine pårørende og være vært for
arrangementet. Du kan på vores Facebook profil; “Den Mil-

Miljøterapeuterne forpligter sig til at orientere forældre-

jøterapeutiske Organisation“ samt Instagram profil; “dmo.

myndighedsindehaverne om centrale begivenheder, og

dk_“ følge lidt med i hverdagen på afdelingerne og skoler-

informere om væsentlige beslutninger eller ændringer,

ne.

der iværksættes i barnets eller den unges dagligdag. Ved
særlige akutte hændelser forpligter miljøterapeuterne sig
ligeledes til at kontakte - og løbende informere forældremyndighedsindehaverne.
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udvikling og trivsel
På vores forskellige opholdssteder og bosteder er struktur og
hjemlige omgivelser vigtige elementer. Det er med til at give de unge
en tryg, genkendelig og forudsigelig hverdag.

Den Miljøterapeutiske Organisation har forskellige typer

Miljøterapeuterne udarbejder planer med personlige ud-

af opholdssteder og bosteder, som alle har til formål, via

viklingsmål i samarbejde med det enkelte barn eller den

behandling, at fremme de unges udvikling og trivsel. Her

unge. Vi støtter tillige massivt op om barnet og de unges

hjælper og støtter vi psykisk sårbare unge til større selvind-

skolegang. Hver ung har to miljøteapeuter, der støtter den

sigt og til at indgå i sunde relationer til andre, så de på sigt

enkeltes refleksionsprocesser og hjælper til indlæring af

kan klare et mere almindeligt hverdagsliv og have størst

strategier til håndtering af egne vanskeligheder.

mulig indflydelse på eget liv.
Erfaringen er at behandlingsarbejdet er en proces som taPå opholdsstederne bor barnet og den unge i hjemlige og

ger tid, når varig positiv udvikling og forandring for barnet

rolige omgivelser, hvor de er en del af et socialt fællesskab

og den unge skal skabes. Derfor er det også vigtigt at møde

med jævnaldrende, der har lignende udfordringer som dem

barnet og den unge med tålmodighed, samt et vedholden-

selv. Hverdagen er meget struktureret med faste tider for

de ønske om at hjælpe dem til trivsel og selvstændighed.

måltider, skolegang og aktiviteter. Det skaber stor tryghed
og kontinuitet for barnet og den unge, at de er forberedte
på de daglige gøremål.

“Årene på Tornbrinken har været en rigtig god oplevelse. Det var rart at være i et trygt
miljø med professionelle voksne, der var gode til at læse én og til at støtte, uden at det
føltes som et pres. Det var en stor hjælp at have faste kontaktpersoner, man altid kunne
gå til. De blev en form for forældreerstatning for mig.“
Cathrine, tidligere beboer
8

9

“Ungekollegiet og miljøterapeuterne har hjulpet mig til at få virkelig styr på min
hverdag, i forhold til at stå tidligt op og at jeg over hele min dag, får gjort de ting jeg
skal. Som at rydde op, og sådan noget. Der har været en masse samtaler, som faktisk
har hjulpet mig socialt, da der var udfordringer på skolen. Alt muligt forskelligt.“
- beboer fra Ungekollegiet
10

Støtte til at bo sammen
På Ungekollegiet kan psykisk sårbare unge bo i egen bolig og samtidig
modtage miljøterapeutisk støtte efter behov.

KONCEPT OG SÆRKENDE
lighederne er indrettet med privat soveværelse og med fælUngekollegiet er et botilbud, samt anbringelse på eget væ-

lesområder som stue, køkken, entré og bad.

relse, med gode sociale muligheder.
De unge indretter egne værelser, og organisationen indretDe unge har forskellige støttebehov. Der er tilknyttet mil-

ter fællesarealerne.

jøterapeuter, som forestår behandlingsarbejdet med udgangspunkt i en miljøterapeutisk ramme og en mentali-

Rygning er kun tilladt på altanen eller i haven og der må

seringsbaseret tilgang. Miljøterapeuternes opgave er, at

ikke holdes husdyr på Ungekollegiet.

støtte beboerne i at opbygge praktiske færdigheder i form
af botræning (ADL) i forbindelse med uddannelse og be-

Der kan være unge, som ikke er i stand til at bo sammen

skæftigelse, fritidsaktiviteter samt sociale relationer.

med andre. Her er det en mulighed at starte med at bo
alene, men i sådanne tilfælde er der fortsat kun et enkelt

Ofte ses det for målgruppen, på baggrund af personlige

værelse til rådighed, da målsætningen vil være at komme

udfordringer, at de sociale vanskeligheder er et problem.

til at bo to sammen.

Det påvirker den overordnede trivsel, derfor også beskæftigelse, uddannelse og fritidsaktiviteter. Det er en hjørnesten i konceptet at styrke de personlige kompetencer og

MENTOR

få alle beboere inddraget i fællesskabet, i den grad de selv

For at give de bedste muligheder for de unge, har vi valgt,

ønsker og formår det.

at der i den ene af stuelejlighederne bor en miljøterapeut,
som har en funktion som mentor. Miljøterapeuten er tryg-

DE FYSISKE RAMMER

hedsskabende for de unge og har sit fokus på det sociale liv.
Mentoren er en igangsætter, og den der skaber rammerne

Ungekollegiet er et nybygget, mindre lejlighedskompleks

for at de unge kan mødes, samt har overblikket over de so-

med store lejligheder, centralt beliggende i Holbæk hvor

ciale relationer beboerne imellem, for at kunne skabe det

der er gode muligheder for uddannelse og beskæftigelse.

bedste fællesskab for alle. Mentoren er en som de unge altid kan henvende sig til, og fungerer som rådighedsvagt i

Lejlighederne er treværelses og udgangspunktet er, at der

nattetimerne.

skal bo to unge i hver lejlighed med hvert sit værelse. Lej-
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“Jeg følte mig klar. Jeg tog jo på VUC hver dag og var parat til mere socialt.
Jeg havde bare brug for at være ude i noget mere selvstændigt.
Jeg var bare klar mentalt og flyttede da muligheden bød sig. Jeg
følte jeg havde styr på mine pligter og kunne klare det.“
- Beboer fra Ungekollegiet
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FÆLLESSPISNING OG AKTIVITETER
Der er en fælleslejlighed hvor medarbejderne møder ind.

Der er plads og rum for alle, uanset hvor meget man socialt
kan være deltagende.

Her er personalerum og lejligheden fungerer som socialt
omdrejningspunkt for alle på Ungekollegiet. Her er der
mulighed for at deltage i fællesspisning, og at være sam-

MULTIHUSET

men med miljøterapeuter og andre unge. Her er altid hjælp

Den Miljøterapeutiske Organisation råder ligeledes over

og støtte at hente, såfremt miljøterapeuterne ikke lige er

Multihuset, som er beliggende indenfor gå-afstand.

sammen med andre beboere. Der er medarbejdere på arbejde døgnet rundt, så der er altid en tæt på.

Multihuset danner den fysiske ramme om større sociale
arrangementer. Det kan i det daglige være spilleaftener,

Fællesspisning er et koncept som tager udgangspunkt i, at

bordtennisturneringer, gaming og e-sport, krea-aftener

de unge kan købe sig et aftensmåltid, ud fra et madbillet-

og meget andet.

system, til en rimelig pris og derved sikres et sundt måltid.
Multihuset er samtidig et sted hvor der kan fejres fødselsAktiviteterne i fælleslejligheden er tiltænkt at danne ram-

dage og afholdes andre større fælles arrangementer, og fra

me om ungdomsliv og fællesskab. Der er en større kælder,

organisationens side planlægges også forskellige aktivite-

med muligheder for aktiviteter som tilgodeser alle unge.

ter, herunder café, foredrag, uddannelse, musik, teater mv.

Det kan være bordtennis, bordfodbold eller en hyggestue
til kortspil og stille samtale.

UNGEKOLLEGIET:
•

Døgntilbud for psykisk udsatte unge
mellem 16 og 25 år. Lejligheder beliggende centralt i Holbæk.

•

Godkendt til §66, §76 og §107.

•

Døgndækket af miljøterapeuter, og kan
imødekomme de unge med varierende
støttebehov, fra 1:1 – minimum 15 timer
ugenligt.

•

•

Består af en række lejligheder, tiltænkt
at have to beboere i hver, men det er muligt at bo alene. Målsætningen er dog at
blive klar til at dele lejlighed med en anden.

•

Der tilbydes bo-træning (ADL)

•

Der bor en mentor i en lejlighed, i samme
lejlighedskompleks som de unge. Det er
en miljøterapeut hvis rolle det er at sikre,
at alle bliver set og derudover er med til
at facilitere trivsel og socialt samvær.

•

En fælleslejlighed hvor miljøterapeuterne er tilgængelige og har deres personlaerum. Et sted hvor der tilbydes fællesspisning og socialt samvær.

•

Multihuset råder over et bredt udbud af
aktiviteter, og et sted der fungerer som
samlingssted for større arrangementer.

Behandlingsformen er miljøterapeutisk
med en mentaliseringsbaseret tilgang.
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ANERKENDELSE
For at være den man er, og for det man
kan og bidrager med. Ved at sætte sig i
den andens sted og søge at forstå den
andens intentioner

VÆ R D I G R U N D L A G &
MENNESKESYN

N Æ R VÆ R
I den udviklende relation mødes alle
åbent, nysgerrigt og respektfuldt af
nærværende, troværdige og
omsorgsfulde personer

UDVIKLING
TRIVSEL
Der skal være god sundhed og velvære i
såvel det fysiske som psykiske miljø,
der omgiver et menneske
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Alle udvikler sig forskelligt, har
forskellige mål og ønsker for sig selv.
At flytte sig positivt fra et trin til det
næste, sker på baggrund af
kompetenceudvikling via støtte og
miljøterapeutisk behandling. Udvikling
er en personlig/individuel proces, målrettet øget selvstændighed, livsmod og
muligheder for fremtiden
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Ydelser
Der er en række forskellige ydelser og behandlingsmuligheder, som
følger med en anbringelse på Den Miljøterapeutiske Organisation.
Disse varierer fra sted og behov for den unge.

PSYKIATER
Ønsket fra familien om at få det til at lykkedes har ofte sat
Den Miljøterapeutiske Organisation har en tilknyttet psyki-

hverdagen og trivslen for alle under pres, hvor de vanske-

ater, som størstedelen af de anbragte unge er i forløb hos.

ligheder den unge døjer med har fyldt for meget i forhold

Vores psykiater hedder Michael Maagensen, og han er spe-

til, at alle andre har måtte tilpasse sig til dem. Familien kan

ciallæge i psykiatri. Han har gennem mange år været over-

være meget påvirket, og ikke ane sine levende råd i forhold

læge i ungdomspsykiatri og specialist i psykoterapi, og er

til det skal kunne fungere bedre med den unge. Beslutnin-

godkendt af Børne- og ungdomspsykiatrisk selskab. Det er

gen om at ens barn for en tid ikke skal bo hjemme, er oftest

psykiateren, som har ansvaret for den unges medikamen-

svær og naturligvis forbundet med mange følelser og fru-

telle behandling. Psykiateren har sine konsultationer på

strationer. Den Miljøterapeutiske Organisation har derfor

vores matrikler og kommer hyppigt, idet han er på stederne

et tilbud om familiebehandling. En familiebehandler kan

ugentligt og derfor er meget tilgængelig. Ikke kun i forhold

dels hjælpe familien til at få øje for hvilke dynamikker og

til at kunne have regelmæssige samtaler men også i situati-

uhensigtsmæssigheder der forekommer, og derved arbejde

oner, hvor en ung vurderes at have et mere akut og presse-

hen mod en mere positiv og mindre udfordrende hverdag.

rende behov. Netop tilgængeligheden er erfaringsmæssigt

Derudover kan familiebehandling ligeledes være en støtte

en stor fordel, da eventuelle behov for at ændre den unges

til at hjælpe familien med at forstå, hvorfor vi som professi-

medicin hurtigt kan imødekommes. Psykiateren samarbej-

onelle gør og siger, som vi gør. Familiebehandleren bliver en

der tæt med forældre, miljøterapeuter og ledelse omkring

slags oversætter, hvis det er nødvendigt. Familiebehand-

forløbene, for at få en forståelse af hverdagen, og hvordan

lingen forestås af erfarne behandlere som enten kommer

den unge også opleves af andre omkring sig. Til konsultati-

i hjemmet, på en af organisationens adresser eller hvor det

onerne har den unge en miljøterapeut med såvel som mu-

er relevant.

lighed for, at forældre kan være inviteret. Det nære samarbejde mellem psykiater og parterne omkring den unge er

NADA AKUPUNKTUR

med til at kvalificere forløbene og støtte den unge bedst
muligt i at kunne få et realistisk billede af egen situation.

NADA er kort beskrevet øreakupunktur. NADA gives for at

Det tilbydes også at udarbejde diagnosticering og lave ud-

skabe ro kropsligt, såvel som psykisk. Det har i mange år

redelsesforløb efter en konkret vurdering og aftale

været en del af behandlingstilbuddet i Den Miljøterapeutiske Organisation og erfaringerne er gode. Miljøterapeuter-

FAMILIEBEHANDLING

ne bliver uddannet som instruktører og arbejder målrettet
med at inddrage det i hverdagen og i kontinuerlige forløb
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For mange af de unge som er anbragt hos Den Miljøtera-

med de unge. NADA-akupunktur gives kun på de af orga-

peutiske Organisation, har deres svære udfordringer væ-

nisationens opholdssteder, som er behandlingsinstitutio-

ret med til at påvirke familielivet – især for de nærmeste.

ner. For at se hvilke opholdssteder, der tilbyder NADA-aku-

punktur, se vores ydelsesark. NADA har til formål at være

fornemmelse af deres egen krop såvel som følelsesliv. Det

et supplement til den miljøterapeutiske og mentaliserings-

kan for eksempel vise sig ved, at barnet og den unge har en

baserede behandling. NADA virker ved at stimulere beløn-

dårlig fornemmelse for temperatur, eller at barnet og den

ningssystemet. Akupunkturen udløser endorfiner i kroppen

unge ikke kan mærke det i kroppen, når vedkommende er

og påvirker en række transmitterstoffer, hvilket giver den

glad eller spændt. Der er mange årsager til, at unge kan pro-

afslappende og stabiliserende effekt.

fitere af forløb med sanseintegration – fysiologisk, psykisk
eller begge dele. Det afhænger i høj grad af det enkelte barn

NADA er bivirkningsfrit og tilfører ikke noget til kroppen,

og ung og de udfordringer, vedkommende står overfor

men hjælper derimod kroppen til at reetablere sig selv og
skabe balance. Derfor er der heller ingen begrænsninger på

PAV-FORLØB

NADA, og alle kan have gavn af behandlingen.
PAV er en forkortelse for ’Prøv Andre Veje’. Dette er et forbeSelvom akupunkturen har en øjeblikkelig virkning, virker

handlingsprogram udviklet af Socialstyrelsen til det formål

NADA bedst ved regelmæssige og længerevarende forløb.

at hjælpe anbragte unge, der har eller er i risiko for at ud-

Mange oplever, at de vedvarende NADA-forløb er med til at

vikle en misbrugsproblematik. Dette forbehandlingspro-

skabe ro – fysisk såvel som følelsesmæssigt.

gram skal fungere som en forebyggende indsats, hvilket er
meget relevant i forhold til målgruppen. Unge med psykiske

SANSEINTEGRATION

lidelser, som tillige ofte er medicinerede, kan være meget
følsomme overfor rusmidler som følge af deres sindslidelser.

Sanseintegration er en behandling, hvor teorigrundlaget tager udgangspunkt i sammenhængen mellem det

Selvmedicinering og kraftige og sundhedsskadelige reaktio-

krops- og sanselige følelsesliv. Formålet med sanseinte-

ner på rusmidler er nogle af de risikofaktorer, som er i spil. Mis-

gration er at hjælpe den unge med at finde ro og behag

brugsproblematikker er dog ikke alene et spørgsmål om rus-

og samtidig styrke kontakten til krop og følelser. Gennem

midler, men kan også være i forhold til ludomani, seksuali-

behandlingen tilegner den unge sig redskaber i form af

tet og andre områder. wPAV-forløbet tilbyder en uddannelse

teknikker og metoder, som den unge kan bruge i det dag-

som forbehandler, som ledelsen og miljøterapeuterne har

lige til at finde ro og følelsesmæssig balance.Der tilrette-

gennemført. Disse har en opmærksomhed på, hvilke unge

lægges forløb med sanseintegration, udfra hvilke der laves

der vurderes at have størst risiko for at kunne udvikle et mis-

sanseprofiler og diæter. Disse inddrages i undervisningen,

brug og griber forebyggende ind med samtaleforløb. Det

for at tilgodese den enkeltes behov.

skal understreges, at det ikke er misbrugsbehandling men
et forebyggende initiativ. Der kan læses mere om PAV-forlø-

Hos Den Miljøterapeutiske Organisation arbejder vi med

bet hos Socialstyrelsen.

sanseintegration, fordi vi ved, at mange børn og unge oplever udfordringer i forhold til at have en god kontakt til og
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solistforløb
Den Miljøterapeutiske Organisation har gode erfaringer med børn og
unge som har så stort et behandlings- og støttebehov, at de må bo for
sig selv. Der arbejdes aktivt mod at den børn og unge får et socialt liv og
uddannelsesmuligheder.

Solistforløb tilbydes for børn og unge med behandlingspro-

• Der laves forskellige aktiviteter, som falder sammen med

blematikker, som medfører et behov for at være for sig selv,

barnet og den unges interesser, men også nye og uprøvede

med tæt støtte. Der etableres en hverdag, som er tilpasset

aktiviteter kan forsøges.

barnet og den unges behov, ud fra en miljøterapeutisk tilgang. Hverdagen er struktureret, så den er forudsigelig og

• Under forløbet er der et tæt samarbejde med familie og

det er tydeligt hvad der skal ske hvornår. Miljøterapeuter-

forvaltning omkring barnet og den unge, for at understøtte

ne arbejder på at få skabt en tæt relation til barnet og den

at anbringelsen bliver en succes.

unge, som en del af behandlingsarbejdet.
• Hvis det er muligt, forsøges den unge i tilpas omfang at
Målsætningen er at behandle børn og unge, etablere posi-

blive inddraget i samspil med børn og unge fra egne op-

tiv udvikling, og være med til at skabe trivsel og et socialt

holdssteder eller skoler, som bindeled til at finde et socialt

liv. Der er muligheder for at kunne flytte videre til et af vores

fællesskab.

andre opholdssteder, når barnet og den unge er klar til det.
• Organisationen har egen erfaren psykiater tilknyttet,
Skolegang og uddannelse er også en ambition vi har for

som en del af tilbuddet, under et solistforløb.

unge i solistforløb, hvilket vi særligt har erfaring med på vores dagbehandlingstilbud.

• Som en del af de forskellige behandlingsmuligheder tilbydes NADA, PAV (forebyggende misbrugsbehandling),
mentaliseringsbaseret tilgang, sanseintegration, familiebehandling mm.
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Akutanbringelser
Når det er nødvendigt at handle hurtigt, for bedst muligt at passe
på et barn eller en ung, er vi parat til at hjælpe.  Vi tager imod med
nærvær og forståelse, i en svær situation.

I Den Miljøterapeutiske Organisation er der altid mulighed

Organisationen tilbyder et udvidet behandlingstilbud, hvor

for at tage imod børn og unge med ganske få timers varsel,

der bliver taget sig af barnet og den unge, indtil der i sam-

og der står altid engagerede og professionelle medarbejde-

arbejde med den anbringende kommune, kan findes en god

re klar til at hjælpe.

plads for barnet eller den unge i en stabil og tryg hverdag,

Der er fantastiske rammer, bestående af flere opholdsste-

der er fagligt afstemt med den enkelte unges behov. Uan-

der og bosteder af forskellige størrelser. På den måde er der

set hvor længe eller hvor kort en akutanbringelse må vare,

udvidede muligheder for at finde det bedste match, selvom

arbejdes der professionelt på at skabe en meningsfuld hver-

situationen er akut.

dag, med fokus på trivsel og udvikling.

Aktivitetsmulighederne er varierede, da der er mange interne faciliteter, i form af dagbehandlingstilbud, trænings-

Vil du gerne vide mere om akut anbringelse?

center, sportshal, kreative lokaler, musiklokale, dyrehold,
sanseintegration og meget mere.

Vil du gerne høre mere om akut anbringelse i Den Miljøterapeutiske Organisation, og hvad vi kan tilbyde? Så tag kontakt allerede i dag:

KONTAKTPERSONER I FORBINDELSE MED VISITATIONER
VICEFORSTANDER

FORSTANDER

JANNIE CHRISTENSEN

JESPER CHRISTENSEN

RING PÅ: 61 31 05 40 ELLER

RING PÅ: 31 51 20 40 ELLER

SEND SIKKER MAIL TIL: JA@DMO.DK

SEND SIKKER MAIL TIL: JC@DMO.DK
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vi er en del af børnebasen
Som en videns platform til
kommunerne bygger Børnebasen
bro mellem den frivillige,
kommunale og private sektor med
målet om at gøre det lettere for
fagfolk at matche barnet eller
den unge med det rette tilbud.
Hos Den Miljøterapeutiske
Organisation er vores mål også,
at det skal være så nemt som
muligt for børn, unge og familier
at få den rette hjælp, fordi vi
ønsker, at alle børn og unge
får en glad og tryg opvækst!
Derfor er det vigtigt for os
at deltage i fællesskaber
som Børnebasen, der deler
samme vision som os.

vi støtter julemærke hjemmet
Julemærkehjemmene hjælper
danske børn og unge som ikke
trives. Mobning, ensomhed og lavt
selvværd er det, størsteparten af
børnene har oplevet i barndommen,
når de kommer på Julemærkehjem.
Det får de hjælp til at ændre på.
Vi ønsker at tage socialt
ansvar – derfor støtter vi
Julemærkehjemmenes indsats.

Den miljøterapeutiske
organisation

dmo.dk_

Den miljøterapeutiske
organisation

