En väg till ett liv
fritt från missbruk
och kriminalitet.
Korpnästets behandling för unga män, 15-20 år,
med antisociala beteenden, kriminalitet och
begynnande missbruk.

Korpnästet Ungdomsbehandling erbjuder professionell 12–stegsbehandling
med stöd av andra evidensbaserade metoder

Välkommen till Korpnästet!
Vår viktigaste resurs är vår personal.
Under behandlingen är det oerhört viktigt

att ha tillgång till kompetent och
professionell personal som man kan
lita på i alla lägen.

Korpnästets personal är både välutbildad och starkt engagerad, en förutsättning för att lyckas. Ett aktivt deltagande från anhöriga, i första hand
föräldrarna är en viktig del i vår behandling. Därför erbjuder vi särskilda
program för anhöriga.
Vi både kan och vill hjälpa!

Tack vare vår engagerade personal
kan Korpnästet Ungdomsbehandling
erbjuda våra unga en trygg, värdegrundsbaserad behandling baserad på
kompetens, erfarenhet och professionalism.
Vår behandling bygger på den framgångsrika 12-stegsfilosofin, där
metoderna under åren har utvecklats
och förfinats. Korpnästets arbete är
till stor del fokuserat på familjenrelationerna som den unge kommer från
och ska tillbaka till.
Genom vårt anhörigprogram får
föräldrar och andra anhöriga kunskap
och verktyg för att hjälpa den unge
att behålla sina positiva förändringar.
Behandlingen sker i en helt
drogfri miljö.

Behandling

Ungdomsbehandling

Korpnästets behandling bygger på
en professionalisering av 12-stegsprogrammet. Till det lägger vi miljöte-

Korpnästet Ungdomsbehandling
bygger på samma framgångsrika

rapeutiska inslag, grupputveckling,
värderingsövningar, attitydbearbetning
och äventyrs- och upplevelsebaserade
övningar. Korpnästets personal har
även kompetens inom bl a KBT, MI
(motiverande samtal), Nada-akupunktur, Kriminalitetsprogrammet, behandling för Gaming och behandling för
Gambling.
Behandlingen pågår hela dygnet i form
av medlevarskap, processer i grupp och
individuella samtal. Det sker under
ledning av erfaren, välutbildad och inte
minst engagerad personal.
Alla inskrivningar föregås av ett studiebesök då den unge, hans anhöriga och
en representant för uppdragsgivaren
får se stället, träffa personalen och
verkligen känna vad Korpnästet
är och står för.
Behandlingstiden är sex månader,
uppdelad i två faser.
Läs mer på vår hemsida
www.korpberget.se

metoder som används på Korpberget,
ett av Sveriges äldsta behandlingshem.
Behandlingen pågår hela dygnet under
ledning av välutbildad personal.
Våra fördelar:
• Erfaren personal
• Specialprogram för anhöriga
• Individuella program
• Lugn och harmonisk miljö
Välkommen till Korpnästet!

För mer information och frågor,
ta kontakt med
Linda Borg, tel 070–338 49 32
linda@korpnastet.se
Lars Karlsson, tel 076–141 66 38
lasse@korpberget.se
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