Esperi Ventusranta
Kruunupyy

Yksilöllistä ja tavoitteellista
kuntoutusta
Esperi Ventusranta tarjoaa tehostettua
palveluasumista ja laitoskuntoutusta päihdekuntoutujille sekä muista riippuvuuksista kärsiville. Tarjoamme asiakkaillemme
MODERNIT PUITTEET
Meillä on uudet, avarat ja viihtyisät tilat.
Asiakkaitamme varten on käytössä 12 yhden hengen huonetta ja lisäksi perheasunnossa on tilat 4-6 hengen perheelle. Yh-

Kuva

turvallisen ympäristön oman muutoksen
vahvistamiseen. Meillä on 8 asiakaspaikkaa
tehostettuun palveluasumiseen ja 8 paikkaa
laitoskuntoutukseen.

teisessä käytössä ovat olohuone, ruokasali,
sauna, lasten leikkihuone ja keittiö. Myös
viihtyisä piha-alue on asiakkaidemme käytettävissä. Tilamme sijaitsevat luonnon-

kauniilla paikalla, muutaman kilometrin
päässä Kruunupyyn keskustasta.
APUNA ALAN AMMATTILAISET
Asiakkaillamme on käytettävissä ympäri
vuorokauden ammattitaitoinen ja ystävällinen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Omaohjaaja motivoi ja tukee kuntoutujaa kohti tavoitteita.
AKTIIVINEN ARKI
Tarjoamme aktiivisen asuinympäristön,
mielekästä tekemistä ja sosiaalisia verkostoja, jotka parantavat elämänlaatua
ja auttavat kuntoutuksessa eteenpäin.
Kuntouttava ryhmä kokoontuu päivittäin. Päiväohjelmaan kuuluu lisäksi aiheisiin liittyviä iltatehtäviä ja luentoja,
filmejä, liikuntaa, yhteisön kokoontumisia, vapaamuotoista ohjelmaa, yhdessäoloa ja kodinhoitoon liittyviä tehtäviä.

Palvelumme
YMPÄRIVUOROKAUTINEN PALVELUASUMINEN
Tehostettu palveluasuminen perustuu yksikössä laadittuun asiakaskohtaiseen kuntoutumissuunnitelmaan ja kuntouttavien toimenpiteiden päivä- ja viikko-ohjelmaan. Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat ovat vaikeasti toimintarajoitteisia. He tarvitsevat intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntouttavaa toimintaa sekä ympärivuorokautisesti ohjausta,
huolenpitoa ja valvontaa. Henkilöstöä on paikalla 24 h/vrk.
Tavoitteena on, että asiakas pystyy mahdollisesti kuntoutuksen avulla ja kohentuneen toimintakykynsä ansiosta siirtymään kevyempään asumiseen vaiheittain. Palveluun sisältyy sosiaalinen kuntoutus arkielämässä selviytymiseen ja
asioiden hoitoon, avustaminen päivittäisissä toiminnoissa sekä virike- ja harrastustoiminta. Kuntoutumista toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa ja palveluun liitetään tarvittava palveluverkosto.
LAITOSKUNTOUTUS
Laitoskuntoutus on tarkoitettu niille päihde-, peli- tai muista riippuvuuksista kärsiville, joille vieroitushoito tai avokuntoutuksen palvelut eivät ole riittäviä. Kuntoutusta annetaan täysi-ikäisille yksilöasiakkaille sekä lisäksi perheille
perhekuntoutuksen muodossa. Laitoshoito tarjoaa asiakkaalle intensiivisempää hoitoprosessia ja/tai etäisyyttä sosiaalisesta ja fyysisestä ympäristöstä. Tarjoamme asiakkaalle turvallisen ympäristön oman muutoksen vahvistamiseen.
Yhteistyössä avohoidon kanssa pyrimme luomaan asiakkaalle pitkäjänteistä tukea kuntoutumisprosessiin.

Kiinnostuitko Ventusrannan palveluista?
Ota minuun yhteyttä ja sovi esittelystä!
vs. Yksikönpäällikkö
Pauliina Hansen
Yksikönpäällikkö
050 428 5795
pauliina.hansen@esperi.fi

Voit tutustua tiloihimme
virtuaalisesti nettisivuiltamme!
www.esperipaihdekuntoutus.fi/ventusranta

Esperi Ventusranta | Sokojantie 41, 68500 Kruunupyy | puh. 040 806 8118

