FAGLIG STÅSTED

Buan Gård

Vi fungerer i komplekst
samspill med våre
omgivelser og hendelser
må ses i sammenheng.

Omsorgs- og
Utviklingssenter

Relasjoner, familie og
nettverk har stor betydning
for trivsel og livskvalitet.

UNGDOMSBASEN

Åpenhet og fokus mot
styrker, skaper utvikling
mot varige løsninger.
Praktisk aktivitet med
natur, dyr kan:
• Stimulere hjernens
utvikling på
grunnleggende mentale
nivå.
• Representere
sanserikdom som
aktiverer følelser og
stimulerer til god
følelsesregulering.
• Stimulerer til indre ro
som gjør konsentrasjon
og utvikling er mulig.
Buan ligger i Orkland kommune, ca 4
mil sørvest for Trondheim.
Buss til Trondheim går flere ganger i
timen. Det går og buss til Molde,
Kristiansund, Ålesund, Frøya, Lensvik,
Stjørdal, Berkåk, Krogstadøra, mm.

Les mer om oss på vår
hjemmeside, eller ta kontakt
via telefon eller
e-post. Følg oss gjerne på
Facebook, (Buan Gård
Omsorgs- og Utviklingssenter)!

Adr.: Kvålsjårvegen 209
7320 Fannrem
Tlf.: 41235831/41203880

Org. nr.: 995 232 456
E-post: trude.buan@buangard.no
Hjemmeside: http://buangard.no

OPPHOLD
BOTILBUD
• For ungdom i alderen 15-23 år
• Tett oppfølging.
• Fullføre utdannelse, finne arbeid, hjelp til etablering.
• Håndtere voksenlivets utfordringer, som økonomi, sosialt liv,
ADL-ferdigheter.
• Styrke samarbeid med nettverk og hjelpeapparat.
• Tett samarbeid med foreldre og ungdom.
AVLASTNING
• For barn og ungdom i grunnskole- og videregående -alder.
• Annenhver helg kan barn og unge komme for trivelige og aktive
helger med ulike aktiviteter, fast struktur og trygge voksne.
• Det er mulig å bestille ekstra døgn utenom helgene.

DAGTILBUD

SKOLE
• Vi har kompetanse og lang erfaring med alternativ skole, og kan gi
tilbud til enkeltelever og små grupper etter avtale med hjemskolen.
• Det er mulighet for «hjemmeundervisning» via internett i samarbeid
med hjemskolen, for barn og ungdom som bor her.
• Vi kan ta imot hele klasser på besøk for alternative dager. Ring og gjør
avtale!
ARBEIDSTRENING
• Her er meningsfulle arbeidsoppgaver, fast struktur, godt arbeidsmiljø
og kompetente arbeidsledere.
• For ungdom som skal ut i voksenlivet eller trenger habilitering og
voksne med behov for rehabilitering.
TERAPI
Vi tilbyr terapi, familieterapi, gruppeterapi og foreldreveiledning.

