
MILLEGÅRDEN
HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP



Singel- och familjehushåll.
Hot- och våldsutsatta kvinnor och män med eller utan barn oavsett ålder.
HBTQ.

Avhoppare från den organiserade kriminella verksamheten.

Egna lägenheter med självhushåll i närheten av förskolor, grundskolor, mataffärer,
allmänna kommunikationer och offentliga serviceinrättningar.
Personlig och social närvaro.

Husdjur är välkomna.

Vi tillåter inte droger i våra boenden och vi tar inte emot personer med ett

Individuellt anpassat stöd.

Praktisk hjälp och stöd vid myndighetskontakter.
Handlingsplan.

Hjälp att söka bostad.

Transporter.
Säkerhetssamtal, stödsamtal, MI- och KBT-utbildad personal.
Hot- och riskbedömningar; FREDA, SARA och PATRIARK.

Öppenvårdsinsatser kan erbjudas efter placeringen.

Förstahandskontrakt kan erbjudas med förbehåll.
Diplomerade coacher.

     aktivt missbruk.

 

Personal:
Socionomer, fd poliser med erfarenhet av brottsoffer och personsäkerhetsarbete,

psykolog, boendestödjare.

 

Språk:

Svenska, danska, engelska, serbokratiska, farsi, arabiska och persiska.

 

Samarbetspartners:

Socialtjänster över hela Sverige.

Socialtjänstens konsultationteam för avhopparverksamheten.

Polisens brottsoffer och personsäkerhetsgrupp (BOPS).

EGNA SKYDDADE LÄGENHETER 

 



Hot- och våldsutsatta kvinnor över 18 år.
Möjlighet till medföljande mindre barn.

Hedersrelaterat våld.

HBTQ.

Avhoppare från den organiserade kriminella verksamheten.

Stalkning.

Kollektivt boende med säkerhetsklass 1 i närheten av större stad i Skåne.

Tar emot placeringar dygnet runt.
Personal dygnet runt.
Plats för 8-10 personer.
Helpension.

Egna rum med dusch och toalett, gemensamma utrymmen, träningslokal, egen
tomt och uteplats.

Handikappanpassat.
Personlig och social närvaro.

Husdjur är välkomna.

Organiserade aktiviteter.
Praktisk hjälp och stöd vid myndighetskontakter.
Transporter.
Säkerhetssamtal, stödsamtal, MI- och KBT-utbildad personal.
Psykologsamtal (svenska och arabiska).

Hot- och riskbedömningar; FREDA, SARA och PATRIARK.

Utsluss till egna lägenheter med fortsatt stöd.

Öppenvårdsinsatser kan erbjudas efter placeringen.

Förstahandskontrakt kan erbjudas med förbehåll.
Diplomerade coacher.

 

Personal:
Socionomer, fd poliser med erfarenhet av brottsoffer och personsäkerhetsarbete,

psykolog, boendestödjare.

 

Språk:

Svenska, danska, engelska, serbokratiska, farsi, arabiska och persiska.

 

Samarbetspartners:

Socialtjänster över hela Sverige.

Socialtjänstens konsultationteam för avhopparverksamheten.

Polisens brottsoffer och personsäkerhetsgrupp (BOPS).

KOLLEKTIVT BOENDE  MED HELPENSION



 

VERKSAMHETSANSVARIG

070 -301  26  39

PLACERINGSFÖRFRÅGAN

070 -224  84  87

KOLLEKTIVBOENDE

070 -201  28  20

E -POST

in fo@mil legarden .se

HEMSIDA

www .mil legarden .se


