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Samverkansaktörer för uppmärksamhetsveckan
”Ingen får veta”

falun.se/

Landstinget Dalarna; kultur och bildning, barn- och ungdomspsykiatrin

Stöd och hjälp för barn, unga och familjer
Dialogens öppenvård, mottagningstelefon, 023-826 04
Barn- och familj, mottagningstelefon: 023-830 00 (växel)
www.falun.se/stödbarnungdom

Stöd och hjälp för vuxna

”Ingen får veta”
Vecka 7 uppmärksammar vi barn som
bär på en familjehemlighet

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
Kris/våldsmottagningen för män: 023-831 50
Psykiatrimottagning: 023-49 05 00

En del hemligheter är tyngre än andra att bära, som att en förälder ofta
är berusad, en annan förälder mår dåligt psykiskt och/eller att någon av
föräldrarna slår.

Mer information finns på: www.falun.se/stod-omsorg

Falu kommun • 023-830 00 • www.falun.se

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.

Program – uppmärksamhetsveckan ”Ingen får veta”
TISDAG 14 FEBRUARI

TORSDAG 16 FEBRUARI

 Kristinegården, kl 13.00

 Gamla Elverket, Ölandsgatan 8, kl 17.00–19.00, Caféet öppnar 16.00

Anna Carlsson Cheikh, förbundskonsulent, Junis:

Caféet på Gamla Elverket säljer mackor, fikabröd, te/kaffe med mera till ett bra pris.

Vilka är framgångsfaktorerna i de kommuner som når många av de barn som
har behov av stöd?

Henrietta Lysén föreläser för Faluns gymnasieelever: Jag äger min story

Hur många barn i Falun och andra kommuner nås av stödet som finns för barn som
växer upp med missbruk i familjen?
Dialogen, där barn-, unga och familjer kan få stödinsatser, finns på plats.

 Kristinegården, kl 14.30

Föreläsningens fokus är att upplysa för elever hur det kan vara att växa upp i ett hem
med alkoholmissbruk, våld och sexualbrott. Hur skolgången kan påverkas och hur man
kan må bra och ta sig vidare i livet. Föreläsarens mål är att sprida hopp inför framtiden och hänvisar till stödinsatser som finns i kommunen.
Dialogen, där barn-, unga och familjer kan få stödinsatser, finns på plats.

Karin Fagerholm, jurist vid BO (Barnombudsmannen), tidigare vid Rädda Barnen:

Vad innebär det för Falun och Falu kommun att barnkonventionen blir lag 2018?

ONSDAG 15 FEBRUARI
 Biblioteket Högskolan Dalarna, kl 15.00–16.30
Madeleine Sultán Sjöqvist, teol.dr och tidigare lektor vid Uppsala universitet:

Om handskakning, religiöst mode och kulturkrockar
En föreläsning om värderingskonflikter utifrån perspektiv av mänskliga rättigheter,
diskriminering och utsatthet. Madeleine Sultán Sjöqvist är idag ledamot i Rädda barnens riksstyrelse samt verksam som konsult.

 Falu stadsbibliotek, kl 18.00
Ann Söderlund, journalist, författare och programledare för bland annat ”Djävulsdansen”*:

Tapetblomman och clownen
I familjer där någon förälder missbrukar alkohol eller andra droger, eller lider av psykisk
ohälsa känner man ofta inte tillit till varandra och många barn har svårt att uttrycka
sina känslor och behov på ett sunt sätt. Det innebär för barnen också en ökad risk för
såväl egna missbruksproblem som ångestproblem och andra psykologiska problem.
Hur påverkas barnen? Vilka möjligheter finns för dom att växa upp till trygga vuxna?
Hur bryter man mönster? Hur fångar vi upp dom här barnen och går det att leva i en familj där missbruk eller psykisk ohälsa är en del av av vardagen utan att själv ta skada?
Dialogen presenterar under kvällen sina stödinsatser för barn, unga och familjer. NBV
finns också på plats och lämnar information om studiecirkel med material från ”Djävulsdansen”. Verksamheterna som medverkar under vår uppmärksamhetsvecka finns på
plats och möjlighet finns att ställa frågor till dem efter föreläsningen.
*”Djävulsdansen”: www.svtplay.se/djavulsdansen

Särskilt program för Falu kommuns högstadieskolor
Henrietta Lysén:
Jag äger min story
Föreläsningens fokus är att upplysa för elever hur det kan vara att växa upp i
ett hem med alkoholmissbruk, våld och sexualbrott. Hur skolgången kan påverkas och hur man kan må bra och ta sig vidare i livet. Föreläsarens mål är att
sprida hopp inför framtiden och hänvisar till stödinsatser i kommunen.
Dialogen, där barn-, unga och familjer kan få stödinsatser, finns på plats.
Föreställningen ges på Britsarvsskolan, Montessoriskolan, Bjuråsskolan, Svärdsjöskolan, Västra skolan och Hälsinggårdsskolan.

