PRESSEMEDDELELSE:

Misbrugere får god hjælp til et bedre liv
Tilsynsmyndigheden har vurderet Rådgivningscenter Tønders indsats og giver
tilbuddet topkarakterer
Folk med misbrugsproblemer får rigtig god hjælp hos Rådgivningscenter Tønder - Misbrug. Det
dokumenterer en ny tilsynsrapport fra Socialtilsyn Syd, der har gennemgået og vurderet
centrets indsats på misbrugsområdet.
På en bedømmelsesskala fra 1 til 5, hvor 5 er bedste karakter, får rådgivningscentret i Tønder
5 og 4 i langt de fleste kategorier.
Bl.a. noteres det, at rådgivningscentret er rigtig god til at styrke borgernes sociale
kompetencer og selvstændighed. Ligeledes får borgerne god hjælp til at udnytte deres
muligheder i forhold til uddannelse og beskæftigelse, bemærker tilsynet.
Den positive vurdering glæder formanden for kommunens Socialudvalg, Kim Printz Ringbæk.
- Tilsynsmyndigheden er meget klar og tydelig i sin tale: Rådgivningscenter Tønder er et rigtig
godt tilbud til borgere med misbrugsproblemer. Det er selvfølgelig positivt og meget glædeligt,
for det er vigtigt, at vi er i stand til at rådgive og hjælpe svage borgere godt på vej til et bedre
liv, siger udvalgsformanden og tilføjer, at vurderingen er et stort og velfortjent skulderklap til
personalet.
Der er dog ikke udelukkende anerkendelse og rosende bemærkninger i tilsynsrapporten.
Rådgivningscentret opnår ”kun” middelkarakter, når det kommer til effektmåling og
dokumentation af resultaterne. Her er der ifølge tilsynet plads til forbedring.
- Der er taget skridt til at sikre gøre effektmålingen af de enkelte indsatser mere konkret, men
det ændrer ikke ved det overordnede billede af tilsynets bedømmelse, nemlig at kerneydelsen
over for borgerne scorer absolut topkarakterer, siger Kim Printz Ringbæk.
Fakta: Rådgivningscenter Tønder – Misbrug er et gratis tilbud om rådgivning og behandling til
borgere med alkohol- og stofmisbrug.
Henvisning fra læge eller andre er ikke nødvendig for at benytte rådgivningscentrets tilbud.
Man kan selv henvende sig direkte, hvis man har problemer med misbrug, eller hvis man er
pårørende til misbrugere.
Læs mere på misbrug.toender.dk
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