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Stödboende och familjehem

Consolida erbjuder förstärkt boende/ut-
slussning för klienter i egna lägenheter. 
Vi arbetar för att hitta en lösning som passar 
varje individ och anpassar rehabiliteringen 
utefter klientens behov. 

Familjehem och familjehem med bredvidbo-
ende för personer med missbruk, kriminalitet 
och psykiatri/ samsjuklighet.

Huvudmålet är att klienten blir självförsörjande 
genom arbete/ praktik/ sjukersättning och har 
egen lägenhet samt körkort efter avslutad be-
handling. 
Detta skall möjliggöra att kienten kan leva ett 
autonomt liv.

Skyddat boende

Ibland måste kvinnor och barn fly från sina hem, 
på grund av våld och hot om våld i en nära 
relation. 

Vi kan då ge dem ett tillfälligt skyddat boende 
där de bor i egna lägenheter, familjehem med 
hus på gården eller rum med självhushåll.
Tanken med vårt boende är att den som 
kommer hit ska leva så normalt som möjligt. 

Vi tillkämpar ett helhetstänk där vi i så stor ut-
sträckning som möjligt erbjuder gemensamma 
och individuella dagsaktiviteter för de boende.

Verksamhetsbeskrivning:

Consolida har två mindre stödboenden i Laxå kommun och Degerfors 
kommun. Vi har också förstärkta familjehem med brevidboenden på 
olika orter i Sverige. Målgruppen är vuxna med missbruk, kriminalitet 
och psykisk ohälsa samt vårdkrävande ungdomar. 
Utöver detta har vi också ett antal familjehem som specialiserat sig på 
förälder med barnplaceringar för behandling och/eller utredning.
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HSL:

Möjlighet till medicinsk behandling, medicinhantering, psykiatiker
,psykolog, sjuksköterska, utredning m.m. Consolida har också tillgång till 
en lärare och speciallärare för pedagogiskt stöd och bedömning. Utöver 
detta har Consolida tillgång till flera olika terapeuter 

Kontakta oss på

010-1399999
placeringar@consolida.se

Terapier

Consolida erbjuder KBT (kognitiv beteende terapi),  familjeterapi, MBT 
och lösningsfokuserade samtal.

Vi kan ordna hämtning av klienter i hela Sverige inom 24 timmar

Placeringar i stödboenden och familjehem

Consolida erbjuder placeringsservice i stödboenden och familjehem för 
människor som kämpar med missbruk,  kriminalitet, psykisk ohälsa och 
migrationsproblematik.

Boendestöd utomlands

Consolida erbjuder möjligheten för boende utomlands för klienter som 
behöver bryta sitt destruktiva nätverk och miljö.

Läkemedelsassisterad abstinensbehandling och 
substitutionsbehandling

Medicinsk nedtrappning för personer med svår eller hälsofarlig 
abstinens. Vi underlättar när den allmänna sjukvården har kö eller 
platsbrist.


