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Medarbejdere

Den Sociale Udviklingsfond

Jonna Lund Pedersen - Social- og misbrugskonsulent
• Socialrådgiver og misbrugsbehandler.
• Projektledelse og udviklingsarbejde i samarbejde med
socialministeriet i projekt for unge misbrugere.
• Familierådgiver/-behandler for truede familier.
• Personlig rådgiver og mentor for unge.
Pia Henriksen - Social- og misbrugskonsulent, Socialrådgiver
• Efteruddannelse i løsningsfokuseret terapi
og kognitiv misbrugsbehandling
• Supervisoruddannelse
• Mange års erfaring i arbejde med unge kriminelle misbrugere

»

SUF SYD

Misbrugsbehandling

SUF SYD’s vision er at udvikle og arbejde med
metoder og indhold som gør den afgørende
forskel for unge og familier med betydelige
personlige og sociale problemstillinger

- samt SUF SYD’s øvrige faguddannede personale

Ad-hoc specialister
Da vi lægger vægt på den tværfaglige indfaldsvinkel, og de unges
særlige individuelle behov tilknyttes ad-hoc specialister efter behov
indenfor primært følgende fagområder:
• Det lægefaglige og psykiatriske område.
• Det terapeutiske og psykologiske område.
• Uddannelse og arbejdsmarked.
• Sundhed og ernæring.

Kontakt
Jonna Lund Pedersen
Tlf.: 3084 4831
E-mail: jlp@suf.dk

SUF
Den Sociale Udviklingsfond

Pia Henriksen
Tlf.: 3084 4833
E-mail: ph@suf.dk

SUF SYD
Seest Bakke 133, 6000 Kolding
Tlf.: 75 52 62 66
E-mail: sufsyd@suf.dk
Website: www.suf.dk

www.suf.dk
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Hvem er vi
SUF SYD er en del af den Sociale Udviklingsfond, som er en landsdækkende erhvervsdrivende nonprofit organisation, der udfører mange
forskelligartede sociale opgaver for unge og familier.
Yderligere oplysninger om SUF SYDs forskellige tilbud, og om
Den Sociale Udviklingsfond kan fås ved henvendelse til afdelingsleder
Thomas Rotne tlf. 30 84 47 01 eller e-mail: sufsyd@suf.dk

Vi tilbyder
Der er et stort behov for tilbud til unge, som er kommet ind i et
misbrug i en tidlig alder. Derfor tilbyder vi en ny helhedsmetodisk
måde at arbejde med misbrugsbehandling og udvikling af unge.
De unge vil gerne et andet liv, men de tør ikke drømme om noget
andet. Kunsten er at få dem til at turde drømme og tro på en fremtid,
hvor de kan bruge deres evner i forhold til deres personlige og sociale
liv, uddannelse og job.
Udviklingsstrategien indeholder følgende hovedbestanddele:
• Motivationsfase.
• Afklarende samtaler med den unge.
• Ambulant behandling og udvikling for unge hjemmeboende.
• Ambulant behandling og udvikling for unge i egen bolig.
• Behandling og udvikling kombineret med bo tilbud i SUF regi.
• Udslusning og efterbehandling.

Individuel takst
Vi tilbyder en pakkeløsning, hvor taksten beregnes individuelt med
udgangspunkt i den unges samlede problemstillinger.
På baggrund af de første 3. måneders indskrivning udarbejder vi en
statusrapport med forslag til fremtidige mål og indhold. Rapporten
danner grundlag for første statusmøde med kommunen hvor det
afklares, om der er behov for justeringer af indsatsen inkl. mål og
økonomi.
Da udviklingsstrategien indeholder forskellige hovedbestanddele, vil
det naturligvis afspejles som gradueringer i de individuelle takster.
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Målgruppen
Unge i alderen fra 14 til 25 år som:
- er inde i en negativ glidebane, og derfor er i betydelig risiko for at udvikle et misbrug af alkohol, hash og eller euforiserende stoffer.
- aktivt er i gang med at udvikle et egentlig misbrug af alkohol, hash og/
eller euforiserende stoffer.
- har et betydeligt misbrug af alkohol, hash og eller euforiserende stoffer som medfører, at de ikke er i stand til at fastholde en tilknytning til
uddannelse eller arbejdsmarkedet.
Generelt for alle er, at de på en eller flere måder har givet op og mistet
troen på positive forandringer til det gode liv.

Fysiske rammer
Vore lokaler er centralt beliggende i Aabenraa, Toftlund og Kolding.
Vi råder over undervisnings- og mødelokale, samtalerum, gode køkkenfaciliteter, toilet- og badeforhold samt værksteder.

Visitation
Kontakt os for yderligere oplysninger, og evt. en snak om, hvorledes vi
kan udforme et forløb, som svarer til den unges konkrete behov.

