Forebyggelse og behandling siden 1994

Kongens Ø blev etableret i 1994, og er en af Danmarks mest erfarne organisationer, når det gælder forebyggelse og behandling af misbrug og afhængighed.
Kongens Ø deltager i samarbejde med kommuner, regioner og staten om
udvikling af nye koncepter og metoder indenfor forebyggelse og behandling.
Kongens Ø Munkerup tilbyder flere former for døgnbehandling, og er godkendt
efter § 101 og § 107 i Serviceloven. I Statsfængslet Vridsløselille har Kongens Ø
drevet behandling af indsatte siden 1997.
Læs mere på www.kongensoe.dk
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Døgnbehandling og veje
til et bedre liv...
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Kongens Ø blev etableret i 1994 og har siden arbejdet med forebyggelse og
behandling af afhængighed og misbrug. Kongens Ø tilbyder i dag flere former
for døgnbehandling af stofafhængige borgere. Kongens Ø arbejder med det
enkelte menneske ud fra det enkelte menneskes samlede situation – og i stor
respekt for integritet og værdighed.
Kongens Ø Munkerup er godkendt efter § 101 og § 107 i Serviceloven, og blev
indviet efter omfattende moderniseringer i 2013. Kongens Ø har flere målrettede tilbud indenfor forebyggelse og behandling af misbrug og afhængighed.
Munkerup ligger i naturskønne omgivelser tæt på strand og badevand ved
Gilleleje i Nordsjælland.

Rart ude og inde
Kongens Ø Munkerup består af fire bygninger, der hver især er indrettet for
at opnå optimale rammer for beboernes trivsel og tryghed. Udendørsarealer
byder på en lang række muligheder for sport, boldspil og lege, og der er alt
fra grillsted til drivhus i de hyggelige, åbne og lukkede haver, der er en del af
Kongens Ø Munkerup.
Ikke to værelse på Kongens Ø Munkerup er ens, og vore beboere opfordres til
at sætte sit eget præg på værelserne, så de kan føle sig hjemme. Der er nye
små og store køkkener til beboerne i forbindelse med værelserne.
Der er fladskærms tv på alle værelserne - et til hver beboer. Bygninger og
indretning er børne- og handicapvenligt.

Afgiftning

Omsorgstilbud

Udfase medicin og andre stemningsændrende stoffer, fysisk forbedring,
psykisk og følelsesmæssig
forbedring, introduktion til stoffri
behandling hos Kongens Ø eller hos
en kollega eller kommune.

Medicinsk stabilisering, fysisk
forbedring, psykisk og følelsesmæssig forbedring, udvikling af
sociale færdigheder, stresshåndtering, mønsterbrydning, stærk
relation til familie, relevant
myndighed, rådgiver m.v.

Stoffri behandling

Tilbagefald

Udvikle og vedligeholde en stoffri
tilværelse, øget selvværd, fysisk og
psykisk stabilitet, fundament til at
fastholde og udbygge gode relationer
til familie, venner og myndigheder,
motivation til arbejde eller
uddannelse og introduktion til nye
sociale netværk.

Udvikle og vedligeholde en stoffri
tilværelse, øget selvværd,
stresshåndtering, mønsterbrydning,
afklaring af værdier, afklaring af
interesser, fysisk og psykisk
stabilitet, fundament til at fastholde
og udbygge gode relationer til
familie, venner og myndigheder,
motivation til arbejde eller
uddannelse og genintegration i
sociale netværk.

