Kontakt:

Åben anonym rådgivning
Center for børn, unge og familier
Møllergade 88
5700 Svendborg

Åben anonym
rådgivning

Tlf. 2331 7123 i tidsrummet:
Mandag - torsdag kl. 9-10
raadgivningshuset@svendborg.dk

Til børn, unge og familier
i Svendborg, Ærø
og Langelands Kommune

Såfremt vi er forhindret i at tage telefonen er du
velkommen til at lægge en besked eller maile, og
vi vil efterfølgende kontakte dig.

Samtaler med de unge over 15 år
tilbydes i Ungekontakten:
Åben anonym rådgivning - Ungekontakten
A.P. Møllersvej 37
5700 Svendborg
Rådgiver Ungekontakten direkte:
Tlf. 2488 6653
Du vil blive kontaktet, såfremt vi ikke har
mulighed for at tage telefonen.

svb 3766

Hvem kan henvende sig:
• Børn og unge op til 25 år

Du kan henvende dig hvis du
har behov for samtaler vedr.
børns trivsel:

Vi tilbyder:

• Opdragelsesmæssige
udfordringer/problemer

• Rådgivning til børn, unge og forældre
uden registrering af CPR-nummer

• Reaktioner på skilsmisse og samvær

• Forældre til børn og unge i alderen 0-18 år

• Skiftende tilbud om gruppeforløb
for børn og unge
Metodisk arbejder vi familieorienteret.
Vi har tavshedspligt.
Som udgangspunkt kan der tilbydes op til 5
samtaler. Er der behov for yderligere hjælp,
henviser vi videre.
Er du over 18 år – se venligst information om
rådgivning af unge imellem 18 og 25 år.
Hensigten med rådgivningstilbuddet er først
og fremmest at give børn, unge og familier
et kortere forbyggende tilbud om hjælp.
Formålet er at afhjælpe og håndtere
problemer, inden de vokser sig store/større.

• Konflikter i familien

Bor du på Ærø:
• Der er mulighed for at få samtaler på
Ærø mandag i lige uger. Dette gælder
også unge over 15 år.
• Der kan forekomme ændringer i forbindelse med ferier og helligdage.
• Samtalerne vil foregå i ”Knasten”,
Kildehaven 4, 5970 Ærøskøbing.
Der laves aftaler om samtaler ved henvendelse som beskrevet på bagsiden af denne
folder.

Rådgivning af unge over 15 år
i Ungekontakten:
Rådgivning til unge over 15 år
– samt deres forældre tilbydes hos
rådgiveren i Ungekontakten.

Er du imellem 18 - 25 år?
Og har brug for rådgivning, har du muligheden
for at få en enkelt afklarende og motiverende
samtale i Ungekontakten.
Evt. med mulighed for et gruppeforløb.

