Om oss
RIBO ble startet i 1979 og er i dag en selveid og selvdrevet stiftelse med Hovedavtale og Ytelsesavtale med Helse Nord RHF
om leveranse av habiliterings- og rehabiliteringstjenester
i spesialisthelsetjenesten.
Tilbudet er et supplement og alternativ til de lovbestemte tjenester offentlige myndigheter driver i dag.

Stiftelsen RIBO tilbyr
tjenester innenfor habilitering, rehabilitering,
behandling og botilbud til personer med
sammensatte uffordringer.

RIBO er en ideell stiftelse, derfor er det ingen eiere som forventer avkastning. Her bidrar overskudd i sin helhet til utvikling av
stiftelsen til beste for våre deltakere.

Vår ideologi
Grunnleggende målsettinger for den enkelte er å etablere et positivt selvbilde, få bekreftet sitt menneskeverd og bli betraktet som
et selvstendig ansvarlig individ. I mange tilfeller har habiliteringen ført til at deltakeren kommer ut av køene for anbefalt uføretrygd og over til et aktivt yrkesliv. Primærgruppen, bestående
av deltaker og to miljøterapeuter, har ansvaret for den daglige
treningen i forhold til atferdsendring, opplæring og utvikling av
sosiale og praktiske ferdigheter. Det legges vekt på å holde en
svært høy faglig og kvalitetsmessig standard.
Våre kjerneverdier er:

LIKEVERD, RESPEKT og ANSVARLIGGJØRING

Stiftelsen RIBO
Holmen
8255 Røkland
Tlf: 75 68 18 80
E-post: post@ribo.no
www.ribo.no

RIBO Prosjekt

RIBO Kompetanse

RIBO Prosjekt har et individrettet bo-, behandlings- og arbeidstilbud for ressurskrevende brukere. Avdelingen har en fleksibel
bemanningsfaktor som er særlig tilpasset den enkelte deltaker.
Tilbudet omfatter bosted, helse, fritid, arbeid, og eventuelt skole.

RIBO har siden 2007 drevet med salg av utadrettede tjenester
i form av terapeutisk behandling, veiledning og forelesning.

Vi tilbyr et habiliteringstilbud med gradvis økende krav til
selvstendighet og ansvarliggjøring, som gjør den enkelte bedre
i stand til å møte samfunnets krav når oppholdet er over.
Dette skjer gjennom mestring og økende selvstendighet i forhold
til bo- og arbeidssituasjonen. Gjennom interne og eksterne
utredninger kartlegges det sosiale- og yrkesmessige
funksjonsnivået.
Mange av våre deltakere har sammensatte utfordringer,
og dermed liten evne til sosial tilpasning og innfrielse
av samfunnets krav.
Vi kan også ta imot deltakere for alternativ soning;
surrogatvaretekt, § 12 soning, forvaring, prøveløslatelse,
dom på betingelse og tvungen omsorg.
Våre oppdragsgivere er kommuner, NAV, BUF-etat,
Kriminalomsorgen og helseforetak. RIBO har et nært og aktivt
samarbeid med oppdragsgiver gjennom jevnlige møter
og rapportering.

Vi starter behandlingen der folk føler seg trygge, ved
kjøkkenbordet, på biltur, på tur i skog og mark eller andre steder.
Da tilsynelatende like plager kan ha ulike årsaker, tilpasses
metodevalget den enkelte person.
Vi tilbyr behandling til barn og voksne som på en eller
annen måte sliter psykisk eller med utfordrende atferd.

RIBO Attføring
RIBO Attføring er et individrettet behandlings- og arbeidstilbud for
personer med psykososiale funksjonsproblemer, sosial
mistilpasning eller andre utfordringer som fører til at de faller
utenfor tradisjonelle opplærings- og behandlingstilbud.
Utvikling av ansvarlighet og selvstendighet er fundamentet i det
faglige arbeidet på RIBO. Før oppstart inngår alltid et obligatorisk
besøk. I etterkant må deltakeren selv søke om opphold på RIBO.
Å være deltaker på RIBO innebærer å prøve ut nye utfordringer
innenfor jobb, skole og fritid. Vår målsetting er at den enkelte skal
få tro på seg selv og egne kvaliteter, og selv ta ansvar for egne
handlinger. Hos enkelte vil bare det å etablere en vanlig døgnrytme være nok til å få styrke til å arbeide også med andre sider av
seg selv.
Ved hjelp av individuelle habiliteringsplaner, vil prosessen med
tilbakeføring til hjemkommunen tilpasses den enkeltes behov.

Vi har jevnlig oppdrag fra: kommuner, fylkeskommuner,
spesialisthelsetjenester, vekstbedrifter, universitet og høgskole,
privatpersoner og NAV.
Andre tilbud fra RIBO kompetanse er: Mindfulness, Kunstterapi,
Smartkurs og Velg din framtid.

