Telefonnummer och hemsidor för hjälp och information med
missbruksproblem.
Journummer
Jourhavande präst 112
Jourhavande kompis 020-222 444
Röda korsets telefonjour 0771-900 800
IOGT-NTO stödtelefon 020-80 80 80
Hemsidor med hjälp och information
www.drugsmart.se
www.jourhavandekompis.se
www.aa.se
www.na.se
www.al-anon.se
www.unf.se
www.alna.se
www.can.se
www.iogt-nto.se
www.bris.se
www.alkoholhjalpen.se
www.kris.se
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Information om

Projekt Kedjan och
Mötesplatsen
Socialtjänsten
i Åstorps kommun

I Åstorps kommun:
Socialtjänsten 042-640 00 (växel)
Mötesplatsen 0734-25 40 72
Katinka
0734-25 40 58
Avanti
042-674 26
På hemsidan finns mer information om vilket stöd som finns att få i
kommunen:

www.astorp.se/omsorgochstod

Åstorps Kommun
Skogsgatan 8
256 80 Åstorp
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-642 10

Kedjan
Ett sätt att samarbeta över olika myndigheters och organisationers
gränser för att nå ett alkohol- och drogfritt liv.
Projekt Kedjan är ett samarbetsprojekt mellan Åstorps Kommun,
Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan.
Olika insatser inom projektet är
 Avanti öppenvårdsmottagning.
 Mötesplatsen och Boendestödjare.
 Anpassad arbetsträning.
 Självförsörjning genom arbete eller studier.
Syftet med projektet är att skapa en arbetsmodell som bidrar till att
fler personer skall lämna ett aktivt drogmissbruk till förmån för att
klara sin egen försörjning.

Mötesplatsen
Mötesplatsen är en del i Kedjan och ligger på Skogsgatan 8 mitt
emot Avanti och hit kan man gå för att mötas, samtala umgås och
få stöd i sin tillvaro som nykter och drogfri.
Här finns hjälp med de problem man har i vardagen och till
kontakter med olika myndigheter.
Vad som händer på Mötesplatsen är olika från dag till dag,
eftersom det är besökarna som tillsammans med projektledaren på
mötesplatsen styr innehållet.
Alla som är på Mötesplatsen har en historia med missbruk men har
i övrigt mycket skilda bakgrunder.
Våra regler är att man är nykter och drogfri när man kommer på
besök samt att man uppför sig med respekt och vänlighet mot
varandra på Mötesplatsen.

Pulsen är en brukarförening som håller i kaffeförsäljning, husmöten
och aktiviteter på och i samarbete med Mötesplatsen. För mer info
om Pulsen se separat folder.

MÖTESPLATSEN
Skogsgatan 8
256 80 Åstorp

Öppettider
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

08.00-15.30
08.00-15.30
11.30-15.30
08.00-15.30
11.30-15.30

Lite olika aktiviteter finns att tillgå, dessa ändrar sig lite beroende på
vem som finns här och vad de vill göra. Tumregeln är att tre med
samma intresse kan få igång en aktivitet som sen rullar på så länge
som man gemensamt bestämmer.
Aktiviteter som är igång just nu:
Tisdagar: Matlagning
Handarbete
Onsdagar: Smyckestillverkning:
Torsdagar: Akrylmålning:

08.00-12.00
12.00-15.00
12.00-15.00
12.00-15.00

VÄLKOMMEN HIT!!

