Måske er din løsning
”På den anden side”

ET TILBUD OM AMBULANT
MISBRUGSBEHANDLING I FÆNGSLET

Det betyder at:
•

Du har ret til og måske brug for mis
brugsbehandling under din afsoning.

•

Du kan blive løsladt med en forandret
tankegang, der kan bevirke, at du frem
over vil handle mere hensigtsmæssigt.

•

Du vil komme tættere på dine
egne værdier.

•

Du vil genskabe tilliden til din familie,
omgangskreds og ikke mindst dig selv.

Man kan have tillid til
personalet – på den
anden side – de er
sgu gode nok

Kan du genkende at:
•

Dit forbrug af rusmidler forhindrer dig i at
være den person, du ønsker at være?

•

Du ikke lever det liv, du ønsker at leve?

•

Nogle fra din omgangskreds har
antydet at du måske har et problem
med rusmidler?

•

Du har et eller flere behandlingsforløb
bag dig og er allerede stoffri, men stadig
ønsker støtte til at forebygge tilbagefald?

•

Du måske ønsker hjælp til at reducere
dit forbrug?

Vi er:

Mit forløb har været
genialt!

•

En selvejende institution ved navn
Projekt Menneske, som samarbejder
med Kriminalforsorgen om at opfylde
din behandlingsgaranti på 14 dage.

•

Et ambulant behandlingstilbud med
en kognitiv indfaldsvinkel.

Du er:
•

Indsat i Horserød Statsfængsel med en
dom på over 14 dage.

•

Motiveret for at skabe en positiv foran
dring i dit liv.

•

Indstillet på at indgå i et individuelt sam
taleforløb med en misbrugsbehandler.

•

Indstillet på at indgå i tematiserede
gruppesessioner med lækker morgenmad
hver gang.

•

Muligvis interesseret i at afprøve om
NADA (øreakupunktur) er noget for dig?

•

Muligvis interesseret i ugentlige
aktiviteter af social/fysisk karakter.

Det er ikke bare spild
af tid ...

Det er rart at komme
over og føle sig
velkommen – det giver
et afbræk i hverdagen

Du kan forvente at:

Er du nysgerrig?

•

Vores samtaler er fortrolige.

•

Du bliver taget alvorligt, bliver set
og hørt.

•

Der vil være en varm og respektfuld
atmosfære.

Ring på telefon:
72 55 20 89
72 55 21 15
72 55 21 17

•

Behandlingen foregår i hyggelige omgivelser i vores lokaler på den anden side
af fængslet.

– eller tag fat i en ansat.

Bliv dig selv
– alle andre er optagede

Projekt Menneske ”På den anden side”

Telefon:

Fax:

Horserød Fængsel
Esrumvej 367
3000 Helsingør

72 55 20 89
72 55 21 15
72 55 21 17

49 70 25 21

