HOLMEN GÅRD

Rehabilitering og ettervern
– Hjelp til rusfrihet i trygge rammer med
aktivitet og felleskap som verktøy

Vårt tilbud
Holmen gård ligger vakkert beliggende i Gjerstad kommune i Aust-Agder fylke.
Vi har nærhet til både jernbane, buss og fly.
OPV Holmen gård tilbyr rehabilitering og ettervern til mennesker med
psykiske lidelser og/eller avhengighetsutfordringer. Vi har en miljøterapeutisk
faglig forankring, og bistår den enkelte med å skape seg en fremtid med god
livskvalitet gjennom motivasjon, respekt og samhandling. Individuelle målvalg
og behov danner grunnlaget for struktur og innhold i rehabiliteringen.
Teamet vårt består av rause og kompetente mennesker som er der for
tjenestemottakeren gjennom hele oppholdet. Teamet er satt sammen av
dyktige erfaringskonsulenter og medarbeidere med ulik relevant faglig
bakgrunn.
Oppholdet på Holmen gård kan variere fra 6 til 18 måneder, og vi har opptak
gjennom hele året. Vi ønsker folk fra hele Norge velkommen.

Meningsfulle
hverdager på
vei tilbake i
eget liv.

Aktiviteter
Holmen Gård tilbyr mange aktiviteter som gir rom for utvikling, vekst og
utfordringer. Aktivitetene vil være en del av den enkeltes struktur og fordeler
seg innen kategoriene dagliglivets gjøremål, arbeidstrening, fritidsaktiviteter,
fysisk aktivitet og kulturelle opplevelser.

Om oss
Omsorgspartner Vestfold har gjennom sine ti driftsår hatt som en av sine
hovedoppgaver å tilrettelegg rammebetingelse for å skape trygge omgivelser,
læring og utvikling. Omsorgspartner Vestfold har kompetanse og verktøy
innenfor feltet målrettet miljøarbeid som muliggjør tilpassede rammer i forhold
til den enkeltes behov.
Alle oppdrag som Omsorgspartner Vestfold påtar seg vil være forankret i tiltak
og tilrettelagte rammebetingelser som er til det beste for tjenestemottaker.

Raus
Profesjonell
Fleksibel

Ta kontakt
Kan dette være tilbudet dere leter etter? Ta en telefon eller kom på besøk!
Eli Gåsemyr
Daglig leder
971 74 097
eg@opvestfold.no

Kjell Trygve Grunnsvoll
Boleder
474 89 753
ktg@opvestfold.no

Roger Sörūm
Rådgiver fag
993 99 039
rs@opvestfold.no

Omsorgspartner Vestfold leverer heldøgns omsorgstjenester og aktiviteter til
tjenestemottakere med ulike utfordringer og behov; utviklingshemming, psykisk
lidelse, utfordrende atferd og ulike diagnoser innen autismespekteret.
•
•
•
•

Vi leverer tjenester til både voksne og barn/unge.
Vi disponerer flere boliger sentralt i Vestfold og Aust-Agder.
Vi har en bred stab av fagpersoner i tillegg til mange erfarne miljøarbeidere.
Vi driver med systematisk opplæring og veiledning av våre medarbeidere.
Omsorgspartner Vestfold er sertisert etter
ISO-standard 9001:2008 og 14001:2015.
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