TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDER

Jag & min familj
ETT PROGRAM FÖR HELA FAMILJEN NÄR
EN VUXEN DRICKER ELLER TAR DROGER

När en vuxen dricker för mycket eller tar droger berörs hela familjen,
barns och vuxnas hälsa påverkas negativt. Det vet vi genom forskning.
Barn reagerar olika men om barn görs delaktiga och får information,
råd och stöd blir det lättare för dem att hantera situationen. Det kan
hjälpa till att minska oro, skuld, ansvar, fantasier och göra tillvaron mer
begriplig.
Forskning har visat att om alla i familjen får hjälp samtidigt så blir det
bättre för alla. Jag & min familj vänder sig till hela familjen.

Målen är:
•

Att föräldrar och barn får information och kunskap om
hur missbruk och beroende uppkommer och hur det
påverkar familjen, vuxna och barn som individer.

•

Att samvaron i familjen förbättras.

•

Att barn avlastas från skuld, skam och ansvar.

•

Att förälders motivation till förändring stärks.

•

Att föräldrar och barn får kunskap, förståelse och acceptans för varandras personliga behov och rättigheter.

Jag & min familj utgår från:
•

Att föräldrar vill sina barn väl och att de ska ha en bra
uppväxt.

•

Att ingen förälder väljer att utveckla ett missbruk eller
beroende.

•

Att alla vuxna som ingår i barnets hushåll har betydelse.

•

Ingen familj är helt felfri.

•

Att det alltid finns hopp! Jag kan förändra här och nu
och i framtiden.

Så här går det till
Programmet består av åtta träffar (cirka 1½-2 timmar per gång) + två
uppföljningsträffar. Hela familjen medverkar samtidigt under ledning
av två erfarna gruppledare. Varje träff innehåller en kort föreläsning/
introduktion samt kommunikations- och känsloövningar.

Jag & min familj är ett forskningsprojekt som drivs av Högskolan Dalarna,
FoU Välfärd Region Gävleborg och Uppsala universitet. Projektet, som
pågår i tre år, syftar till att utvärdera effekterna av ett familjebaserat
öppenvårdsprogram. Borlänge kommun är en av tio kommuner som
ingår i projektet som finansieras av Folkhälsomyndigheten.
Välkommen att kontakta oss!
I Borlänge kommun är det öppenvården inom enheten för sociala insatser samt missbruksenheten som arbetar med ”Jag & min familj”. Om
du vill veta mer om oss, projektet och på vilket sätt vi kan vara till hjälp
för dig och din familj är du varmt välkommen att kontakta oss.

Isabell Erlandsson
Ungdoms- och familjebehandlare
Öppenvården, Missbruksenheten
isabell.erlandsson@borlange.se
0243-661 85

