2017 har været et positivt og indholdsrigt år for centeret. Vi er
stolte og glade over den udvikling, der sker i vores hus og vi har
spændende opgaver foran os.
Et kig tilbage på 2017:
 Daisy Dahl leverede 3 flotte kunstværker til Hope
Respektkampagnen i januar. Kunstferniseringen blev åbnet af
borgmester Henrik Frandsen på Tønder Rådhus.
 Socialt Tilsyn kom på uanmeldt besøg på centeret i januar og vi fik en flot høj score på alle
punkter. Resultatet er et udtryk for vores ønske om at kunne tilbyde borgerne den bedst
mulige hjælp, og vi er derfor stolte over, at vores fokus afspejles i rapporten.
 Centeret tilbyder nu familieorienteret misbrugsbehandling. Læs mere om behandlingen her.
 Projekt børn og unge i familier med misbrug, Just Be You Care 4 You, fik markeret 1 års dagen
med bl.a. en konkurrence på Facebook, busreklamer og radiospot på Radio Skala. Den største
opmærksomhed gik dog til Facebook videoen, som på Tønder Kommunes Facebook side har
opnået det højeste antal visninger af alle postede indslag op til. Se videoen og læs om
tilbuddet her.
Projektet oplever et stigende antal henvendelser, og vi glæder os over at kunne tilbyde hjælp
til denne målgruppe.
 Projekt Børn og unge i familier med misbrug, Just Be You Care 4 You, har afholdt et velbesøgt
og spændende foredrag med Pernille Rahbek i Schweizerhalle – Tønder Kulturhus.
 Vi har ansat en ny medarbejder i ungeteamet. Dharma Sjøstedt er uddannet psykoterapeut og
kommer med mange års erfaring indenfor misbrugsbehandling.
 Vi har i vores behandlingsarbejde indført TEM – Trivsel og Effekt Monitorering. Målingen giver
borgeren mulighed for at følge egen udvikling under behandlingsforløbet.
 2017 er også året, hvor der så småt er startet et samarbejde op med den nye ungeafdeling
Unge i Uddannelse. Vi ser frem til at tænke nye tanker og arbejde sammen om målgruppen.

 Vi har fokus på problematikker og indsatser i forhold til ældre med misbrug. I den forbindelse
deltager vi i et EU projekt for at vidensdele og udvikle på området. Projektet sætter fokus på
tidlig opsporing og tidligere opstart i behandling.
 Just Be You har fået ny hjemmeside og Care 4 You er blevet en del af den. Siden uddyber
udfordringerne og problematikkerne omkring det at være ung samt det at vokse op i familier
med misbrug. Giv den gerne et besøg, www.justbeyou.dk.

Et kig på 2018
 I januar 2018 starter HOPE deres alkoholkampagne, denne gang med fokus på børn og unge
der vokser op i familier med alkoholproblemer. Rådgivningscenteret samarbejder med Højer
Designskole om at udvikle materiale til en kick-off event i Tønder Kommune. Tid og sted er
endnu ikke fastlagt.
Besøg Hope´s hjemmeside: http://www.hope.dk
 Projekt Børn og unge i familier med misbrug, Just Be You Care 4 You, har igen et spændende
arrangement i ærmerne. Denne gang med Frid Hansen, chefpsykolog på Borgestadklinikken en levende, inspirerende foredragsholder. Arrangementet er for samarbejdspartnere og en del
af Tønder Kommunes Kick Off i forbindelse med implementeringen af den nye alkoholpolitik.
Foredraget løber af stablen den 21. marts. Yderligere informationer vil blive sendt ud i det nye
år.
 Chatrådgivning bliver en ny kontaktmulighed i løbet af 2018. Vi arbejder med ideen og er i
dialog med andre samarbejdspartnere. Chatrådgivningen vil være målrettet ungechat og
dermed understøtte vores tilbud Just Be You og Just Be You Care 4 You.
 Vi har desuden en målsætning om, at vores Facebookside Just Be You vil vise mere af, hvad
vores ungeteam pusler med i hverdagen.

Rådgivningscenter Tønder – Misbrug ønsker alle
en rigtig glædelig jul og et godt nytår

