
Dagbehandling
- Plan A Terapi- og Kursuscenter

Fakta om Plan A  
Terapi- og Kursuscenter 

Stoffrit bofællesskab:

Tilbagefaldsbehandling:
 

Pårørendekursus:

Sund mad indgår som en væsentlig del i hverdagen 
på Plan A. 
Borgerne køber selv ind og laver frokost sammen. 
Ligesom der ugentlig afholdes fællesspisning i vores 
stoffrie bofællesskab.

Plan A er at være stoffri

Plan A Terapi- og Kursuscenter udbyder:

Læs mere om Plan A på www.plan-a.nu 

Plan A er indrettet så hjemmeligt og hyggeligt som muligt.
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Sådan kommer du i gang 

Socialfaglig bistand:
Eksterne konsulenter:

Afgiftning:

Plan A dagbehandling
tilbyder

Er du klar til en ny
begyndelse?

For at komme i gang med din behandling på
Plan A skal du henvende dig til dit lokale
misbrugscenter.

Før du siger ja til at komme i behandling, skal du
besøge Plan A. Det giver dig mulighed for at:

Du er altid velkommen til at kontakte os
på tlf. 35 55 20 00

Plan A tilbyder ambulant, stoffri behandling, der
er opdelt i 3 faser:

Fase 1: Misbruget og de personlige forandringer.

Fase 2: Forebyggelse af tilbagefald.

Fase 3: Sunde relationer og egne grænser.

Dit behandlingsforløb sammensættes af:

Et stofmisbrug har en række negative
konsekvenser i forhold til:

I så fald, er du så klar til
en ny begyndelse?  

Læs mere om Plan A på www.plan-a.nu

I de 2 faser arbejder vi helhedsorienteret og søger 
at sammensætte et forløb, der tager udgangspunkt i 
dine individuelle behov

To aftener om ugen i 4 måneder.

Plan A tilbyder ambulant, stoffri behandling, der
er opdelt i 2 faser:

Fase 2: Tilbagefaldsforebyggelse og sunde relationer. 
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