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Stöd och hjälp för barn, unga och familjer
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Dialogens öppenvård mottagningstelefon, 023-826 04
Barn- och familjs mottagningstelefon: 023-830 00 (växel)

Stöd och hjälp för vuxna

”Ingen får veta”

Mottagning missbruksenheten: 023-863 75
Viva öppenvårdsmottagning vuxna: 023-877 45
Rådgivning unga vuxna: 023-827 78, 023-820 48
Kvinnofridsrådgivningen: 020-25 21 00
Mer information finns på: www.falun.se/stod-omsorg

Vecka 7 uppmärksammar vi barn som
bär på en familjehemlighet
En del hemligheter är tyngre än andra att bära, som att en förälder
ofta är full, en annan förälder mår dåligt psykiskt och/eller att någon
av föräldrarna slår.
Uppmärksamhetsveckan ”Ingen får veta” handlar om att se barnen
som har det krångligt i sin familj, barnen som inte kan eller vågar
berätta. Det kan handla om missbruk, våld eller psykisk ohälsa.
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Inför uppmärksamhetsveckan hålls en presskonferens i rådhuset måndag 8 februari.
Medverkar gör bland andra Susanne Norberg, kommunstyrelsens ordförande.

Program – uppmärksamhetsveckan ”Ingen får veta”
Torsdag 18 februari kl 18.00-20.00, Falu stadsbibliotek (Obs! Ändrad dag.)

Kvällsföreläsning med Sanna Lundell
Sanna Lundell är journalist, debattör, föreläsare och programledare. Hon har gjort
ett flertal tv-produktioner, däribland dokumentärserien Djävulsdansen om anhöriga
till beroendesjuka. Hon brinner för ämnen som solidaritet, feminism, antirasism och
barnens rätt i samhället.
Ur föreläsningen:
 Djävulsdansen - så blir man fri från medberoende.
 Hur vet man att man är medberoende?
 Hur hjälper man någon?
 Vi måste våga prata om det – hur vi tar bort skammen och tabut kring ämnet
Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Efter föreläsningen kan du prata med representanter för verksamheter som arbetar
med stöd till barn och vuxna som lever med missbruk och/eller våld. Även studieförbund och Dalateatern finns på plats för att visa sina verksamheter.
Tisdag 16 februari kl 09.30-16.00, First Grand hotel, Falun

Föreläsningsdag med Steven Lucas, Elisabeth Näsman och
Göran Haglind
Steven Lucas, Med dr, överläkare, Uppsala universitet och NCK:
Utsatthet tidigt i livet – vad får det för konsekvenser?
Allt fler internationella studier visar att barn som utsätts för en typ av våld ofta är
utsatta även för andra typer av våld. Det finns även en tydlig koppling mellan utsatthet
tidigt i livet och fysisk och psykisk ohälsa senare i livet. Därför är det avgörande att på
ett så tidigt stadium som möjligt upptäcka när barn utsätts för våld.
Elisabeth Näsman, professor i sociologi, Uppsala universitet:
Hur hanteras barn och unga som upplevt våld i familjen i mötet med olika
myndigheter?
Hur tillgodoses barnens behov av skydd, stöd och hjälp? Vilken betydelse har mötet
med socialtjänst, domstolar, förskola och skola? Barns berättelser, domstolsprotokoll
och intervjuer med personal visar att samhällets skydd och stöd till barn och unga som
utsatts för våld behöver bli bättre.

Göran Haglind, skolintendent, Borlänge kommun:
ANDT på schemat
ANDT på schemat handlar om att öka kunskapen om, och minska högstadieelevers
användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Arbetet har pågått i Borlänge
sedan 2012. Du får höra om lärarhandledningen och den pågående utvecklingen
Anmälan och frågor: kerstin.bergman@lansstyrelsen.se, thomas.w.johansson@lansstyrelsen.se
Fredag 19 februari kl 12.00, Dalateatern, Falun

Lyckligare nu
Efter drygt 30 år som komiker, skådespelare och producent samlar Monica Lindgren
nu kraft och presenterar sin personliga monolog om resan ut ur en av vår tids största
folksjukdomar. Det blir både humor och allvar, prat och sång om något så tabubelagt
som alkoholism.
Köp biljett via www.dalateatern.se

Särskilt program för Falu kommuns högstadieskolor
Henrietta Lysén: Jag äger min story
Henrietta är uppväxt i ett hem med alkoholmissbruk och våld. Hon har också
en bror som utsatts för sexuella övergrepp. Allt detta skulle vara en familjehemlighet, men Henrietta bestämde sig för att istället börja prata om det. Hon vill
förmedla att ingen är ensam. Vi kan inte välja gårdagen, men vi kan bestämma
framtiden!
Föreställningen ges på Västra skolan, Hälsinggårdsskolan och Britsarvsskolan.
Emilia Stenberg: Ett maskrosbarns försvarstal
På scenen står Emilia Stenberg, uppvuxen med en frånvarande, missbrukande
pappa, en ensamstående mamma som inte orkar, och en omvärld som inte ser
hennes utsatthet.
Föreställningen bygger på Emilias berättelse och på samtal med andra ungdomar i Gävleborgs län. Eftersamtal på scenen, efter föreställningen.
Samtalsledare: Reine Lööf och Stina Oscarsson.
Föreställningen ges på Svärdsjöskolan och Bjursåsskolan.
På plats vid föreläsningar och föreställningar finns skolans elevhälsa, annan
skolpersonal och personal från Dialogen som ger stöd till unga.

