Velkommen til Fonden Tagkærgaard
… Vi tror på en ny start

Et vigtigt valg!
”I dagligdagen kan det være svært.
Sådan er det! Der venter en hård
kamp… men det hjælper! Jeg vil klart
sige; GØR DET! lige når man føler man
ikke vil, det er DER man skal gøre det
– du vil få en SEJR. … bare det at

du går i behandling på

Med disse ord beskriver en ung

Tagkærgaard, vælger du et

på Tagkærgaard, hvordan et

dødens vigtigt valg for dit liv.

behandlingsforløb kan medføre

Du bliver ikke kun clean. Du

positive forandringer for dit liv –

lærer også en hel masse ting

nu og fremadrettet.

”Når

komme her, er et STORT skridt –

om dig selv og hvorfor du

kæmpe stort skridt!

reagerer på en bestemt måde, i

Vi ved det er et svært, men

en bestemt situation. Du lærer

vigtigt valg, du skal træffe. Den

også at klare dig ude i det

proces du skal starte op kræver

virkelige liv, uden at være i

alle dine kræfter, og vi vil gerne

misbrug”.

være med dig hele vejen!

(Ung, 16 år, bor på Tagkærgaard)
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der er i misbrug
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Fritidsaktiviteter som
én af vejene til succes
Fritiden kan bruges på stedet eller du
kan gå til en fritidsaktivitet i en
nærliggende by.
På stedet har vi træningscenter,
værksted, indendørs og udendørs
boldbane.
forhold

til

Ligesom

vi

har

gode

friluftsaktiviteter,

fx

bålstedet, hvor vi i fællesskab kan
have nogle gode oplevelser.

En ny start!

Når du flytter ind på Tagkærgaard, vil du blive mødt med nye øjne,
og få en frisk start. Vi ønsker at give dig den rette hjælp til at
komme af med dit misbrug, og blive støttet i at udvikle dine
kompetencer. Sådan at du efter din tid hos os, er parat til et
”Jeg har været anbragt

voksenliv med bedst mulige forudsætninger for at få ”et godt liv”.

flere andre steder, og der
har jeg oplevet vold, og en

De andre unge på Tagkærgaard er i alderen 14-18 år, og de fleste

helt anden type af

bor her, fordi de har haft et misbrug. Flere har oplevet problemer i

pædagoger. Så da jeg
kom her var det som et

deres skolegang, til deres forældre eller i forhold til sig selv.

chok for mig; at
pædagoger kan være

Vi har en målsætning om, at:

sådan. Her er man mere
end bare deres arbejde.
Man bliver en slags venner,



Hjælpe dig ud af dit misbrug.

og vi får et indblik i



Få styrket dine personlige kompetencer.

hinandens liv. Det har givet



Få styrket dine skolemæssige kompetencer, og gøre dig

mig masser af ting. En ny

klar til et uddannelsesforløb.

side af livet, hvor jeg
mærker tingene omkring



Få en bedre kontakt til din familie/netværk.

mig
(Ung, 20 år, bor på
Tagkærgaard)

Mål der kræver, at du er indstillet på at gå i behandling for dit
misbrug, og vil deltage i de behandlingstiltag vi tilbyder – kort sagt,
skal du flytte ind, fordi du har lyst og mod på at skabe en
forandring for dig selv!

TAGSKÆGGET
Tagskægget
ligger
i
landlige
omgivelser
et
par
km
fra
Tagkærgård og fungerer som
afrusning. Her starter dit forløb; din
bevidstgørelse og i det hele taget
bliver der skabt den første kontakt.
Opholdets varighed er individuel. På
Tagskægget kan der bo drenge og
piger i 14-18 års alderen.

Den første tid hos os
I den første tid vil du bo på Tagskægget, og møde
behandlerne og de andre unge på stedet. Gennem
samværet med dig, finder vi ud af, hvordan vi bedst kan
hjælpe dig. Vi vil fx gerne høre om din baggrund, dit misbrug,
din familie og dit netværk. Når vi har lært dig bedre at kende,
laver vi i fællesskab en behandlingsplan. I behandlingen vil vi
også inddrage din familie og pårørende.

TAGKÆRGAARD

For mange bliver anbringelsen på Tagkærgaard starten på et
nyt og bedre liv uden et misbrug. Vi vil gøre alt, hvad vi kan,

I hovedhuset er der en struktureret
hverdag med faste stå op tider, bad,
morgenmad og skolegang. Der
afholdes ”runder” flere gange om
dagen, hvor alle fortæller om deres
planer og oplevelser. På den måde
skabes der en åbenhed for at tale
om tingene. På Tagkærgaard bor
der drenge i alderen 14-18 år.

for at du får den samme oplevelse!

For mig var det en ekstra chance – som jeg greb. Derudover var det
altafgørende for mig, at der var så meget struktur i min dagligdag –
og de voksne hjalp med at holde fast i rytmen

DAS

(Ung 20 år, bor på Tagkærgaard)

DAS rummer tre lejligheder, som
man kan overflyttes til når man er
klar. I lejligheden har man lidt mere
tid for sig selv, men er stadig 100% i
behandling, og fortsætter den læring
der er påbegyndt på den anden side
af gårdspladsen på Tagkærgaard.
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