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Tværfagligt, erfarent personale
Vi skaber rummelighed, nærvær og nye muligheder

KOMPETENCER
Vi er gode til at yde omsorg til mennesker, der er svært belastede efter mangeårigt misbrug og andre personlige problemstillinger. Selvværd, selvrespekt og ansvar for egen tilværelse bliver
styrket gennem et ophold hos Blå Kors Rold Skov. Målet er, at
den enkelte borger kommer hjem igen med betydeligt større
chancer for at klare sig i egen bolig med nødvendig støtte.

”Blå Kors Rold Skov er en fagligt velfunderet
institution i stadig udvikling”
ERFARING
Blå Kors Rold Skov er en fagligt velfunderet institution i stadig udvikling.
Vi anvender nye, evidensbaserede metoder, og vi tager afsæt i mere end
20 års erfaring med at hjælpe mennesker i udsatte livssituationer.
Kvalificeret sparring mellem erfarne kolleger har en mærkbar effekt på
kvaliteten af vores arbejde.

”Selvværd, selvrespekt og ansvar for egen
tilværelse bliver styrket”
Faglig udredning, opholdsplaner, tæt samarbejde med primærkommunens medarbejdere og andre i det faglige netværk kendetegner vores arbejde. Vi lægger også meget stor vægt på relationer i borgerens netværk, for det er meget afgørende på længere sigt. Derfor indgår netværksmøderne som et vigtigt redskab i
arbejdet.

SAMARBEJDE
I indsatsen for de sværest belastede borgere er vi alle udfordrede.
Det gælder i høj grad sagsbehandlere, hjemmesygeplejersker og
andre faggrupper, der kan have brug for rådgivning og vejledning
i forhold til de komplekse problemstillinger. Blå Kors Rold Skov tilbyder ekstern rådgivning og vejledning for fagpersoner i forhold til
svært belastede borgere.

KORTE UDREDNINGSFORLØB
Vi har specialiseret os i at udføre korte udredningsforløb, som
foregår i tæt samspil med kommunen. Forløbet stykkes sammen individuelt i forhold til de helt specifikke behov. Den kommunale forvaltning og Blå Kors Rold Skov bidrager begge til en
handlingsplan, der består af: forberedelse - udredning - ambulant viderebehandling.

RUMMELIGHED
Det kan være meget vanskeligt at nå ind til et svært belastet menneske
med komplekse problemstillinger og mange skuffelser bag sig. Vores faglige miljø og mangeårige erfaring betyder, at vi kan noget særligt i forhold
til de mest belastede. Mennesker som det ofte er vanskeligt at rumme i et
døgntilbud. Det kræver tålmodighed og tid, og vi kan ikke alt, men vi oplever, at vores rammer og metodik kan sikre et godt resultat i de fleste tilfælde. Vi bliver ikke forskrækkede over, at det på forhånd ser kompliceret ud.

TVÆRFAGLIGT TEAM
Vi råder over et team af medarbejdere med en lang række relevante
uddannelser som fx.: socialpædagoger, diakoner, socialrådgivere, sygeplejersker og omsorgspersonale. Endvidere er der tilknyttet terapeuter,
psykiatrisk speciallæge og en socialkonsulent. Rold Skov er også et
uddannelsesmiljø med studerende fra en række uddannelser.

