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Toftehuset
Bo- og behandlingstilbud
v/Gitte Carstensen
Toftevej 3B, Hviding, 6760 Ribe
Scan koden og kom direkte til
hjemmesiden
www.toftehuset.dk

Pårørende. misbruger eller
sagsbehandler?
Kontakt os på tlf. 75 12 12 06/29 89 27 01
Eller besøg vores hjemmeside: www.toftehuset.dk

Tlf. 75121206 – 29892701
Mail: toftehuset@live.dk
www.toftehuset.dk

Stof- og
alkoholbehandling
for voksne

• Døgnbehandling
• Afgiftning
• Primær behandling
• Omsorgs- og efterbehandling
• Kun plads til 6 beboere
• Gravide misbrugere
• Dobbeltdiagnoser
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Daglig leder:
Gitte Carstensen

Et liv med forandring
- for mennesker med
misbrugsproblematikker/
psykiske problemer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgiftning
Stabilisering
Støtte og omsorg
Social træning og adfærd
Kognitiv misbrugsrelaterede opgaver og vejledning.
Socialpædagogisk miljøarbejde, færdighedstræning,
kompetenceudvikling, systemisk, løsningsfokuseret
Individuel/gruppeterapi og undervisning
Lægekonsultation/udredning efter aftale
Psykolog/psykiater og lægekonsulent tilknyttet
Opstart af behandlingen i afgiftningsperioden

Om Toftehuset
Toftehuset er et mindre behandlingstilbud med plads til
6 beboere i egne lejligheder.
Hver lejlighed er på 33 m2 med eget bad, toilet, thekøkken og fladskærm. Udgang fra lejligheden til egen terrasse og stor have.
Toftehuset er ca. 700 m2 i et plan og de handicapvenlige fællesarealerne består af køkken, tv-stue, grupperum, sauna, infrarødt solarium mm. Der er trådløst
netværk i hele huset.

Godkendelser
• SEL §101-107
• SEL § 78 Kriminalforsorgen
• Grøn smiley af arbejdstilsynet
Personale
• Pædagog
• Terapeuter
• Misbrugsvejleder
• Socialrådgiver
Tilknyttet personale
• Psykiater
• Psykolog
• Lægekonsulent
• Døgnvagt

Dagsprogram
Mandag til fredag ser dagsprogrammet således ud:
Kl. 08.00: Morgenvækning
Kl. 08.30: Fælles morgenmad/morgensamling
Kl. 09.00: Rengøring/morgenmøde
Kl. 10.00: Individuelle/gruppe samtaler - social træning
- undervisning
Kl. 12.30: Fælles frokost
Kl. 13.15: Fælles gåtur
Kl. 14.00: Individuelle/gruppe samtaler - social træning
også ud af huset
Kl. 18.00: Fælles aftensmad
Kl. 19.00: Hygge/socialt samvær
Aktiviteter ud af huset kan være: biograf, bowling, skov,
strand, Tyskland, kultur, motionscenter mm.

