Krica Stöd- & Behandlingsteam
- vägen till ett eget liv
Stödboende – att vara en del av samhället
Krica erbjuder stödboende i form av fristående
lägenheter runt om i Stockholm. Lägenheterna
är anonyma i och ligger i vanliga flerbostadshus.
På så sätt blir boendet en naturlig del av det
övriga samhället. Alla Kricas träningslägenheter
ligger nära kommunikationer och andra viktiga
servicefunktioner som behövs på vägen till ett
eget liv. Vi tar även emot unga gravida eller
småbarnsföräldrar i lägenhet samt kan erbjuda
skyddat boende enligt skyddsnivå 1.

Att skapa ett hem
Våra lägenheter är grundmöblerade och färdiga
att flytta in i. Varje ungdom får ett inflyttningsbidrag som den tillsammans med sin kontaktperson kan göra inköp för att vara delaktig i att
skapa och vårda sin egen boendemiljö. Hos oss
är husdjur välkomna att bo tillsammans med
den placerade.

Kvalificerat kontaktmannaskap
Vi erbjuder ett kvalificerat kontaktmannaskap
både med och utan boende till ungdomar och
unga vuxna som behöver stöd. Vårt mål är ge
unga individuellt anpassat stöd och ge vägledning till ett självständigt liv.

Utöver att stötta ungdomen kring deras fysiska
och psykiska hälsa fokuserar vi på praktiska
färdigheter som rör till exempel ekonomi,
boendeträning, sysselsättning och myndighetskontakter.
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Behandlingsmodell & kvalitetsprocess
Kricamodellen skapar ett gemensamt arbetssätt i behandlingen och har sin grund i KBT
och miljöterapi. Genom en tydlig och ISO9001ceritifierad kvalitetsprocess säkerställs att
vi kan följa och redovisa varje steg i
behandlingen. På så sätt utvecklar vi vårt
arbete och uppnår ständiga förbättringar.

Kricas behandlingsmodell och kvalitetsprocess
summeras i fyra steg:
1) Förfrågan/inskrivning
2) Påbörja behandling/ kartläggning
3) Genomföra behandling
4) Avsluta behandling
Mer om hur vi jobbar på nästa sida! →
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Skolgång, familj & nätverk
Alla har möjlighet till skolgång och vi samverkar
med gymnasieskolor och folkhögskolor runt om
i Stockholmsområdet. Vi samarbetar även med
Misa Ung för att erbjuda praktik och
sysselsättning.

Personal & kompetens
Hos oss arbetar socionomer, beteendevetare
och behandlingspedagoger. Vi lägger stor vikt
vid personlig lämplighet och adekvat
erfarenhet vid rekrytering. Vi har lång
erfarenhet av komplex problematik, psykisk
ohälsa, trauma, personlighetsproblem och
bristande anknytning.

Vår verksamhet är certifierad för kvalitet,
arbetsmiljö och miljö enligt ISO 9001, 14001
och 45001. Hos oss finns kompetens att
genomföra behandling i A-CRA, ACC och CRAFT.
Vi kan även erbjuda individualterapi till
inskrivna ungdomar genom Kricas Ungavuxnamottagning.

Behandlarna arbetar i team och utgår från våra
lokaler på Malmgårdsvägen på Södermalm,
men verkar över hela Stockholmsområdet.

Vi vet att familj och nätverk är viktigt. Vi arbetar
alltid med anhöriga och nätverk utifrån uppdrag
i vårdplanen. Vi kan även erbjuda
familjebehandlande insatser.
Vi stödjer varandra i det dagliga arbetet samt
har extern handledning varannan vecka. Vi har
regelbundna arbetsplatsträffar, behandlingskonferenser och metodkonferenser för att
säkerställa kvalitén i vår verksamhet.

Krica Behandling & Utbildning AB, Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm

Utvärdering
Vi utvärderar stödet/insatsen regelbundet
genom självskattning baserat på ORS, Outcome
Rating Scale. ORS är ett instrument som med
skattningsskalor systematiskt följer en insats
och utvärderar hur den påverkar ungdomens
liv. Allt för att säkerställa vägen till ett eget och
fungerande liv.

Placering & frågor 08-46 00 72 12

