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TORS GÅRD GOTLAND

VÄLKOMMEN
I MYSIG MILJÖ
Torsgård ligger cirka 6 kilometer från Visby i en lantlig, naturskön och stressfri miljö. Vi har flera hus, 42 hektar mark,
en vackert anlagd trädgård och skiftande utbud av aktiviteter. Bland annat finns här ett stall med hästar, en tennisbana, klättervägg, volleybollplan, äventyrsbana, pingisbord,
biljardbord, motorcrossbana och närhet till en badsjö.
EN MENTAL FRISTAD
Torsgård är också en mental fristad. Ungdomarna som
kommer hit har ofta levt under stor stress och press intrasslade i svaga löften och lögner. Det här är en plats där

Det här är ingen institution. Ingen förvaring av
ungdomar. Torsgård är ett hem. Ett hem där
vuxna, barn, katter, hästar och andra djur lever.
Ett hem med värme, trygghet, tillit, vardagliga
tjafs och massor av skratt. Ett hem där vi har tid
att se, lyssna på, lära av och lyfta varandra. Ett
hem med rutiner och vuxna som sätter tydliga
gränser. Ett hem dit vi välkomnar och behandlar
ungdomar som hamnat snett, utan moraliserande eller bestraffning. För vårt mål och vår vilja är tydlig: Alla barns och ungdomars rättighet
till trygghet, självkänsla och ett drogfritt liv
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ingen är ute efter någon annan och

Vi jobbar inte med avgiftning. Och

GÅR UNGDOMARNA I SKOLAN?

ingen behöver spela cool. Det ger

brukar inte ta emot ungdomar med

De ungdomar vi tar emot är ej längre

våra ungdomar jordmån att växa i

grava problem inom autistiskt spek-

skolpliktiga. Har man kapacitet och

och må bra.

trum och ätstörningar eller svår psy-

förmåga får man gärna gå i skolan,

kologisk problematik, då vi inte har

men handlar viljan att gå i skolan

kompetens att behandla dem.

om en flykt härifrån så säger vi nej

BOENDE
Ungdomarna bor i killhuset och tjej-

till skolgång. Prio ett är att man mår

längan. Det bor alltid en personal på

Vi har plats för 15 ungdomar. Men

bra som människa och fungerar i var-

respektive ställe.

även om vi rent formellt har platser

dagslivet här på gården.

Ungdomarna delar på dusch och toa-

lediga vill vi alltid föra noggranna

lett. Personalen har egen toalett.

diskussioner innan vi säger ja till fler:

Dörrarna till ungdomarnas rum är

Kan vi erbjuda just det den här per-

aldrig låsta. Det vill säga ingen blir

sonen behöver? Är det här rätt ställe

inlåst på natten och ingen kan låsa

för honom/henne? Och är det bra för

in sig på sitt rum. Istället tränar vi på

vår befintliga grupp att den här per-

öppenhet, hänsyn och respekt gent-

sonen kommer hit? Vi tänker alltid på

emot varandra.

de befintliga ungdomarna och den

Dessutom finns två utslussningslä-

befintliga gruppens dynamik i första

genheter på gården för ungdomar

hand.

som kommit lite längre och är redo
att testa att stå på egna ben.

OCH HUR LÄNGE STANNAR DE?
Behandlingstiden skiftar naturligtvis.

VILKA KOMMER TILL OSS

På under sex månader kan det vara

Hit kommer killar och tjejer, 16-21 år,

svårt att få till en genomgripande

från hela landet enligt SoL och LVU.

förändring. Vi vill gärna ha ett år på

Ungdomar med psykosocial proble-

oss att jobba med ungdomen, för att

matik med eller utan missbrukspro-

hinna bygga upp äkta tillit, trygghet

blem. Det kan handla om utanför-

och nya, sunda beteenden och reak-

skap, kriminalitet och våldsbrott.

tionsmönster.
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