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Året som gått
Nämndemansgårdens ambition att vara Sveriges ledande aktör inom
beroende har under 2016 tagit sig uttryck på flera sätt.
Vi har utvidgat vår geografiska täckning genom både organisk tillväxt
och förvärv för att kunna erbjuda samma högkvalitativa insatser över
hela landet.
Idag är vi stolta över att kunna erbjuda bedömningar,
grundbehandling och efterbehandling från Malmö i söder till Luleå i
norr.
En annan nyhet är att vi nu genom samgåendet med The Drawing Room utanför Norrköping kan erbjuda
en småskalig och exklusiv behandling i herrgårdsmiljö som skräddarsys efter varje individs särskilda
behov av att kombinera rehabilitering med ex vissa arbetsinsatser eller resor. En viktig del i vår vision är
att finnas till för hela befolkningen – oavsett om den som behöver hjälp befinner sig i den mest utsatta
sociala situation eller fortfarande har arbetsliv och nätverk i behåll.
Vi fortsätter också satsa mycket på kompetensutveckling av våra medarbetare som ju är de som varje
dag bidrar till att människor får ett bättre liv – i frihet från beroende.
Vi har idag en unik mix av akademiskt utbildade behandlare och dem med lång erfarenhet och
spetskompetens inom alkohol- och drogbehandling. Genom att hela tiden fylla på med ny kunskap och
dela erfarenheter med andra vidgar vi våra vyer och stärker vår förmåga att hjälpa andra.
I år har vi valt att skänka vår julgåva till Syriens barn genom UNHCR för att hjälpa de barn som just nu
befinner sig i flykt från Syrien.
Från alla oss på Nämndemansgården - en riktigt God jul och ett Gott nytt år!
Maria Martinsson
VD, Nämndemansgården i Sverige

PERSONAL & CHEFSMÄSSAN 2017

Välkommen till
Personal & Chef
2017 i Stockholm!
Nu är det inte många dagar kvar till vi ställer ut på
Personal & Chef 2017. Den 22 – 23 februari 2017

hittar du oss i monter H 12 på Kistamässan i
Stockholm! Förhandsregistrera dig redan idag
och skriv ut ditt kostnadsfria entrékort.
VARMT VÄLKOMMEN!
Gå vidare till registrering via vår hemsida

NÄMNDEMANSGÅRDEN JÖNKÖPING

Är julborden och
alkoholen på
arbetsplatsen en
stökig tillställning?
Lyssna till Nämndemansgårdens Veronica
Biström som tillsammans med Jan Jonsson,
Företagshälsan reder ut begreppen om alkoholen
i arbetslivet.
Lyssna här

CHILDRENS PROGRAM- UPPSALA

Välkommen på
föreläsningDet handlar om barn mellan 7-12 år, med ett
starkt familjeperspektiv med syfte att avlasta
skuld, skam och den "dolda hemligheten".
Programmet ger barn och föräldrar verktyg för att
förbättra relationerna och kommunikationen inom
familjen.
4 föreläsningar under nästa år, missa inte att
anmäla dig till någon av dessa.
Läs mer här

NYHETER & EVENTS

Läs mer om vilka
events vi har 2017
Gå till våra nyheter

Ring 020-20 20 75
info@namndemansgarden.se
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