Trädgårdsvillan Våruddsringen
- vägen till ett eget liv
Våruddsringen – villa med familjär miljö
I villaområdet Johannesdal ligger Kricas
Trädgårdsvillan Våruddsringen. Området gränsar
till Mälaren i väster och erbjuder såväl fina bad
som vacker natur att vistas i. Kommunikationer
och stadens all service finns bara tio minuter
bort.

Miljön på Våruddsringen har en familjär känsla
och skapar en fin gemenskap. Utöver de
boendes egna rum ger de gemensamma ytorna
en trevlig hemlik miljö. Våruddsringen erbjuder
även många möjliga aktiviteter på fritiden, t ex
närheten till många olika former av träning och
föreningsverksamhet. I villan är alla delaktiga i
t ex matlagning, trädgård och andra sysslor som
en del av vardagsrutinerna. Delaktigheten är en
viktig del av miljöterapin.

Behandlingsmodell och kvalitetsprocess
Kricamodellen skapar ett gemensamt arbetssätt i behandlingen. Genom en tydlig och
ISO9001-ceritifierad kvalitetsprocess säkerställs att vi kan följa och redovisa varje steg i
behandlingen. Kricas behandlingsmodell och
kvalitetsprocess summeras i fyra steg:
Förfrågan/inskrivning, Påbörja behandling/
kartläggning, Genomföra behandling och
Avsluta behandling.

Metoder, teorier & utvärdering
Behandlingsmodellen bygger på teorier och
målsättningar som visat sig verksamma i
behandling av ungdomar och unga vuxna.
Vi följer Socialstyrelsens metodhandbok avseende Miljöterapi och Kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen utvärderas veckovis
genom självskattning baserat på ORS, Outcome
Rating Scale.
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Skolgång, familj & nätverk
Alla har möjlighet till skolgång och vi samverkar
med ESS-gymnasiet i Stockholm stad samt
närliggande grundskolor. Vi arbetar även med
familj och nätverk utifrån uppdrag i vårdplanen.

Personal & kompetens
Hos oss arbetar socionomer, beteendevetare
och behandlingspedagoger. Vi pratar bl a
engelska, kurdiska, arabiska, persiska och
somaliska. På Våruddsringen har vi bemannat
dygnet runt, leg. sjuksköterska som delar
medicin samt barn-/ungdomspsykiater på
konsultbasis. Vi erbjuder utredningsinsatser
som ett komplement till socialtjänstens
utredning.
Nästa steg – vi finns med hela vägen
När det är dags att ta nästa steg finns möjlighet
inom Krica till stödboende i träningslägenhet
med individuellt anpassade insatser.

Placering & frågor 08-46 00 72 12

