Har du ansatte
som sliter med rus?
Det er vanligere enn du tror

www.12-trinn.no
- hjelper deg og bedriften

Vi hjelper bedriften

Arbeidsgivere har et særskilt ansvar på flere områder knyttet til avhengighet.
De fleste bedrifter har, eller vil få, ansatte med et avhengighetsproblem.
Dette kan påvirke sikkerhet, produktivitet, arbeidsmiljø, kunderelasjoner og
ikke minst være helsefarlig for den ansatte selv.
12 Trinn kurs- og konferansesenter er der for å gi arbeidsgivere den nødvendige trygghet i
vanskelige situasjoner. Under full diskresjon og taushetsplikt kan arbeidsgiveren ha dialog
med erfarne og kompetente terapeuter om symptomene, få råd om hva man skal gjøre, hva
man skal si og hvordan man kan løse problemet på permanent basis.

Hvordan kan vi hjelpe?

1. Veiledning/kursing. Vi tilbyr rådgivende samtaler og skreddersydde kurs for
arbeidsgivere, ledergrupper og ansatte. Dette kan foregå hos oss eller på bedriften.

2. Innleggelse av ansatte. Et intensivt behandlingsprogram på 4-6 uker hvor vi i siste
del av behandlingen klargjør den ansatte til å kunne takle sin nye hverdag.

3. Oppfølging etter avsluttet behandling. 2 års ettervern for den ansatte er inkludert
og er påkrevd for den ansatte. Dette er viktig for egen og arbeidsgivers trygghet.
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Statistikken er basert på forskning fra Uni Research Rokkansenteret

Veien til løsning

Om 12-Trinn

12 Trinn kurs- og kompetansesenter på Fanafjellet utenfor Bergen tilbyr det
mest velprøvde programmet som finnes.
Her vil du oppleve en unik kombinasjon av et velfungerende og veldokumentert program for varig
hjelp mot avhengighet - i et profesjonelt senter av høy standard.

Vakker natur - flott senter

Vi har etablert oss i et vakkert naturområde på Fanafjellet, bare 30 minutter fra Bergen sentrum.
Beliggenheten gir de beste muligheter for å komme ut i naturen, nyte fremskrittene og arbeide
med det helhetlige programmet
som vi vet hjelper. Moderne
fellesrom, kurs- og møtelokaler
samt 28 enkeltrom av høy
standard med egen dusj/wc,
gir deltakerne en høy grad av
komfort, avkobling og privatsfære.

Trening, kosthold og
velvære

I tillegg til en høy kvalitet på
behandlingen har anlegget
en moderne treningsavdeling,
kjøkken med fokus på riktig
ernæring, et velutstyrt trimrom
med treningsveiledning – samt
et velværesenter med mulighet
for massasje, kroppspleie og
mindfulness.

Fantastiske fasiliteter.
På vårt flunkende nye senter på
Fanafjellet er alt tilrettelagt for
best mulig trivsel gjennom et
viktig opphold for et bedre liv.
Firbeinte “terapeuter”.
På vårt hestesenter på Meland
kan klientene få anledning
til å være med på positive
opplevelser med hestene.

Kjenner du deg
maktesløs?
Vi har nødvendig erfaring og høy kompetanse

Hos 12 Trinn kurs- og kompetansesenter møter du erfarne terapeuter, foredragsholdere,
massører, ernæringseksperter og servicepersonell som alle har gjennomgått opplæring og
spesialisering i 12-trinnsprogrammet. Kvalitet, erfaring og høyt faglig nivå i vårt team, er den
viktigste forutsetning for et vellykket resultat. Vårt mål er å skape den trygghet og tillit som er
grunnleggende for at du igjen skal ta kontrollen over din hverdag.

Ingen ventetid

Hos oss trenger du ingen henvisning fra lege eller annen instans. Vi vet at motivasjon er ferskvare
og at man må handle raskt når en person først har bestemt seg for å endre sitt liv. Derfor kan du
få behandlingsplass umiddelbart, og på samme dag hvis ønskelig.

Det skal lønne seg for deg som arbeidsgiver å snakke med oss!
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