Fjärilen

gruppverksamhet för ungdomar
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Fjärilens tonårsgrupp är en gruppverksamhet för ungdomar
13-19 år som har en förälder eller annan nära anhörig som
har eller har haft ett kemiskt beroende, missbruk av alkohol,
droger eller medicin.
Gruppen vänder sig även till ungdomar i familjer där det finns psykisk ohälsa. Parallellt med tonårsprogrammet finns ett föräldraprogram där förälder
till ungdomen som går Fjärilsprogrammet har en plats.
Vi betraktar kemiskt beroende och psykisk ohälsa som en sjukdom som
även drabbar den övriga familjen.
Ungdomar som växer upp i en familj med alkoholproblem och andra drogproblem eller psykisk ohälsa lever ofta med en stor hemlighet. Ingen utanför familjen får veta något.

Fjärilen är ett pedagogiskt program med terapeutiska effekter.

Det innebär att du bland annat får lära dig:
•
•
•
•
•
•
•
•

Att alla känslor är värdefulla
Att du har rätt att visa vad du känner
Att alkoholism, kemiskt beroende och psykisk ohälsa är en familjesjukdom
Att det inte är ditt fel att någon dricker eller drogar eller mår psykiskt
dåligt
Att det finns andra som har det likadant som du och känner ungefär
som du
Att du är värdefull
Att du inte kan bota
Att du som ungdom har rätt att få hjälp
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Att gå i Fjärilen innebär också att du får träffa andra ungdomar och dela
erfarenheter och upplevelser i med dem och oss gruppledare.

Vi arbetar med teman som till exempel:
•
•
•
•
•
•

Känslor
Familjeroller
Försvar
Missbruk - beroende - besatthet
Gränser, både sexuella och känslomässiga
Skuld och skam

Vi träffas två timmar per vecka under 15 veckor. Vi pratar, gör övningar,
skriver, tittar på film och fikar.
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Vill du veta mer?
Petra Danielsson
Gruppledare
petra.danielsson@are.se
073-066 05 17
Malin Högdahl
Gruppledare
malin.hogdahl@are.se
070-672 93 89
Lena Sjöstrand
Gruppledare
lena.sjostrand@are.se
072-542 76 98
Ann-Britt Wiklund
Gruppledare
ann-britt.wiklund@are.se
070-395 38 81
Svarar ingen av oss, ring individ- och familjeomsorgens exp. 0647-164 10.

Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö.
are.se | kundtjanst@are.se | 0647-161 00
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