Vill du komma till Villa Viva?

Villa Viva

Kontakta din socialsekreterare för mer
information och för att boka studiebesök.

Villa Viva är en del av vuxenverksamheten inom
Socialförvaltningen i Helsingborgs stad.
Besöksadress: Koppargatan 14
Telefon: 042-107078
Telefon Kontaktcenter (växel): 042-10 50 00

Villa Viva
Behandling, stöd och
sysselsättning för kvinnor
Telefon: 042-107078

Välkommen till Villa Viva!

På Villa Viva arbetar vi bland annat med Tema

Vi erbjuder behandling och stöd för
kvinnor

KBT (kognitiv beteendeterapi), social träning

På Villa Viva finns det personal dygnet runt.

och väckarklockan för att förebygga återfall.

Personalen är socionomer och behandlings-

Villa Viva är ett HVB-hem som drivs av
socialförvaltningen i Helsingborgs stad.
(Ett HVB-hem är ett hem för vård och
boende som drivs av kommunen.)

kopplat till din alkohol- och drogproblematik,

En viktig del är de praktiska moment du själv
genomför mellan samtalen, till
exempel olika hemuppgifter.
Vi räknar med att det tar cirka 6 månader för

Vi erbjuder stöd och behandling till kvinnor

att åstadkomma en hållbar förändring i livet,

med beroendeproblematik. Vi har 5 dygns-

men det kan också finnas individuella

platser och 3 dagplatser.

lösningar.

Villa Vivas behandling och stöd bygger på

Inför utskrivning finns det möjlighet

kognitiv beteendeterapi (KBT).

att söka till stödboende. Någon form av

Behandlingen är inriktad på att ge dig möjlig-

arbete/sysselsättning eller utbildning har vi

heten att prova på nya beteende och lära dig

då tillsammans med dig också planerat för,

strategier för att kunna leva ett nyktert/drog-

utifrån dina önskemål och din

fritt liv.

förmåga. Efter utskrivningen kan du om du vill

För att ha möjlighet att ändra dina beteenden
och tankar ställs krav på din drogfrihet och en
egen önskan om förändring. Det är viktigt att
du är beredd att göra jobbet. Vi kan ge stöd
och förslag om hur du kan göra för att komma
vidare.

Behandling
Under behandlingen så deltar du i ett
schema hela veckan, med samtal i grupp eller
enskilt.

Personal dygnet runt

få eftervård enskilt och/eller i grupp.

assistenter.

