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Den svære overgang fra barn til teenager
Et ungt menneske, som har det svært, leder ofte ikke
efter svar, men efter nærvær og trygge rammer: hvad
er rigtigt og forkert, hvad er godt og hvad er skidt?
Hvor må jeg være, og hvor hører jeg til?
Når et barn træder ind i teenageårene, kan de
forandringer, som den unge gennemlever, virke
skræmmende. Måske oplever den unge at føle sig
forkert, distanceret og misforstået. Vores forløb er for
unge med sociale vanskeligheder, men også unge med
diagnoser som f.eks. OCD, ADHD, autisme og angst.
Vi arbejder sammen med den unge, forældrene og det
nære netværk for sammen at finde holdbare løsninger
og muligheder for udvikling for den unge i forhold til de
sociale udfordringer og psyko-sociale problemer, den
unge kan have.
Vores indsats kan indeholde følgende elementer
• Daglig telefonisk/sms kontakt alle ugens 7 dage
• Hjælp til at få struktur på eget liv
• Hjælp til afvikling af usunde relationer
• Ugentlige møder/samtaler “face-to-face”
• Strukturerede samtaleforløb
• Netværksmøder
• Konkrete værktøjer og en personlig plan
• Ledsagelse til møder
• Sparring til forældre og nære pårørende

Vi indleder altid forløbet med at forventningsafstemme
i samråd med den unge og familien. Det giver tryghed
omkring hvad det er for en indsats, familien skal i gang
med, og det giver en fælles ansvarsfølelse for handling
og beslutninger.
Efter endt forløb forventer vi, at den unge har
opnået følgende personlige mål
• Skabt større struktur og rammer for deres hverdag
• En styrket tro på, at de fremadrettet kan gøre
noget andet end de plejer samt værktøjerne til at
udleve det
• Øget psykisk robusthed
• Motivation til videre forløb, f.eks. uddannelse,
virksomhedspraktik eller ordinær beskæftigelse
• Et bedre samarbejde mellem forældre og ung
• Eventuel kontakt og støtte til deltagelse i
misbrugsbehandling
Fra vores egne erfaringer ved vi, at unge mennesker
kan skabe forandringer i deres liv, hvis de støttes i at
få nye indsigter i deres handlemønstre. Vi tilbyder
dem rammerne og rummet til at arbejde med deres
egne mønstre og tanker. Kun med fornyet selvindsigt
kommer lysten og styrken til at kæmpe for deres håb
og drømme.
Vil du vide mere?
Vi er altid klar til at besvare dine spørgsmål, og vi
kommer gerne ud til et uforpligtende møde.
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