Vi bygger mennesker op

Er du træt af misbrug, konflikter med
familien og dårlig økonomi?
Savner du venner, der ikke drikker
eller tager stoffer?
Drømmer du om en uddannelse
og et job, du er glad for?

Et forløb på Opbygningsgården gør dig klar over, hvad du
egentlig gerne vil, og giver dig redskaber og kræfter til at
opnå netop det liv, der gør dig glad og fri for problemer
med stoffer og alkohol.

Hvad er Opbygningsgaarden?
Opbygningsgården har 40 års erfaring med at tilbyde
effektiv behandling til mennesker, der har problemer med
stoffer og alkohol.
På Opbygningsgården bliver du en del af et fællesskab, der
rummer dig som du er og støtter dig igennem dit forløb.

Du har dit eget værelse med wi-fi, hvor du kan trække dig
tilbage og være dig selv.
På Opbygningsgården sætter vi pris på lækker mad og en
hverdag fyldt med aktivitet og samvær.
Opbygningsgården ligger midt i skøn natur i Nordjylland,
hvor der er højt til himmelen.

På Opbygningsgården er vi kendt for:
• At genopbygge mennesker efter et langvarigt
overforbrug af stoffer, medicin eller alkohol.
• At styrke mennesker, der bruger rusmidler
til at håndtere og dulme svære følelser eller/og
psykiatriske diagnoser. (personer med såkaldt
dobbeltdiagnose)
• At gøre veteraner og andre med
traumatiserende oplevelser i bagagen fri for
posttraumatisk stress.
• At kunne tage særlig godt hånd om kvinder
og deres udfordringer i forbindelse med misbrug.

Vi tilbyder hver uge:
• undervisning/seminar om stofmisbrug og stoffrihed
• individuel terapi
• individuelle behandlingssamtaler
• gruppeterapi
• indkøb, madlavning og rengøring
• hyggeaftener med brætspil, dart, film eller noget helt fjerde
• svømning, bordtennis, mountainbiking, styrketræning,
spinning og anden sport

Du kan også deltage i kvindegruppe og beroligende
mindfulness, lige som vi kan bakke dig op i samtaler
med din familie eller/og dit nære netværk.

”
”

Sådan har andre beboere sagt:
”Jeg har ikke fortrudt ét sekund. Det altafgørende er
fællesskabet, som har givet mig en selvtillid og et
selvværd, jeg aldrig før har haft i mit liv.”
”Fællesskabet har gjort, at jeg har turdet smide
facaden og falde mere til ro, turdet sig min mening
og være ærlig, ikke har været bange for at fejle,
og ikke bange for, at de andre ikke kunne lide mig,
fordi jeg var mig. Fællesskabet får en til at føle, at
man er god nok.”

”
”

”I har lært mig virkelig meget. Jeg står her i dag,
5 år senere, stadig uden misbrug, med min dejlige
søn som bliver to her den første juni...”

”I morgen er det præcis 1 år og 1 måned siden jeg
trådte ind af døren på Opbygningsgården, og jeg
må sige, at det var mit livs rejse. Det bedste der
er sket for mig i mange år. Så godt personale og så
søde beboere der tog imod mig.”

Ring nu på 9793 6955, og hør mere om, hvorfor
Opbygningsgården er noget for dig.
Eller skriv til os på
info@opbygningsgaarden.dk

Årbækvej 10
7752 Snedsted, Thy
www.opbygningsgaarden.dk

