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Caremore bedriver verksamhet som är
inriktad på vård och behandling för barn
och ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och/eller psykosocial
eller psykiatrisk problematik. Vi har även
en egen resursskola för ungdomar med
omfattande skolproblematik.
Caremore hjälper individer med behov
av vård och behandling till ett
självständigare liv i samhället.
Att bidra till ett samhälle med sunda och
medvetna medborgare som i så hög grad
som möjligt kan ta ansvar för sitt eget liv och
förverkliga sig själva.
Vi arbetar på ett engagerat sätt för att alla
barn/ungdomar och våra medarbetare
skall nå sin fulla potential.
Vårt mål är, oavsett längden på uppdraget,
att den unge är bättre rustad för att
ha en gott liv när han/hon lämnar våra
verksamheter.
Caremore har ramavtal med mer än 100
kommuner runt om i Sverige.

HVB FÖR POJKAR 14–18 ÅR
MED PSYKOSOCIAL PROBLEMATIK.
031-361 69 00
www.caremore.se
info@caremore.se
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PLACERINGAR ENLIGT SOL OCH LVU.
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VERKSAMHETENS INNEHÅLL
Änggården ligger i centrala Göteborg med goda
buss- och spårvagnsförbindelser, nära till skola och
fritidsaktiviteter.
Verksamheten riktar sig till pojkar i åldrarna
14–18 år med psykosocial problematik som vårdas
enligt SoL eller LVU. Enheten har 6 HVB-platser.
Arbetsmetodiken på Änggården präglas av
trygghet och omsorg i en hemlik boendemiljö. Verksamhetens innehåll är en miljöterapeutisk inriktning med en tydlig vardagsstruktur.
Vi har ett respektfull och lågaffektivt förhållningssätt gentemot ungdomen och jobbar tillsammans med ungdomen där det huvudsakliga målet
är att ungdomen ska få en fungerande skolgång, en
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aktiv fritidssysselsättning, goda sociala relationer
och ett bra mående.
Tillsammans med ungdomen utformas en individuell behandlingsplan som vi sedan jobbar utifrån.
Ungdomen ska under hela placeringen vara involverad i sin egen behandlingsplan och tillsammans
med sina kontaktpersoner följa upp det i veckovisa
KP-samtal.
Att ha ett gott samarbete med skola, socialtjänst och god man/vårdnadshavare är något som vi
värdesätter och anser vara viktigt för vårt uppdrag.
Personalen har lång erfarenhet av att arbeta
med målgruppen. Inom personalgruppen finns
behandlingspedagoger, socialpedagog, MI-utbildad

personal samt personal med kompetens inom återfallsprevention. Personalgruppen handleds av leg.
psykolog.

Vid platsförfrågningar kontakta
Caremore Änggården: Enhetschef Maria Hultman
Gonzalez 0766-77 54 02
Caremores placeringsrådgivning
031-361 69 11 eller info@caremore.se
Caremores jourtelefon
(efter kontorstid, kvällar, nätter och helger):
0722-28 22 14

