Kan du

Kontakt os

genkende det?
•

•

•

Længes du efter fyraften, hvor du kan
komme hjem og nyde et glas vin eller en
kold øl?
Må du ofte melde fra, når dine børn skal
køres til sport eller fritidsaktiviteter,
fordi du har drukket lidt for meget?
Fylder alkohol meget i dine tanker og
diskussioner mellem dig og din partner?

•

Har andre påtalt dit alkoholforbrug?

•

Holder du dit forbrug skjult, fordi du ikke
vil blande dine børn ind i det?

•

Eller er du pårørende og kan se, at en af
dine nærmeste har fået et lidt for stort
forbrug?

•

Har du svært ved at motivere din partner
til at tage imod hjælp?

Så er du ikke alene. Der er mange som dig og
heldigvis er der hjælp at hente.
Kontakt Familie og Alkohol. Så får vi sammen
lagt et plan for et forløb, der passer til netop
dig og din familie.

Familie og Alkohol
Familie og Alkohol
Klostergade 20A
4900 Nakskov
Telefon: 25 18 96 20
Familie og Alkohol
Poul Martin Møllersvej 1C
4800 Nykøbing F
Telefon: 2518 9620

- Når alkohol fylder i familien

Hvad er

Sådan

Fakta om

Familie og Alkohol?

foregår det?

Familie og Alkohol

Familie og Alkohol er et tilbud til dig, der oplever, at alkohol er begyndt at fylde for meget
i din hverdag.

Hos Familie og Alkohol får alle I familien taletid. Ved et typisk forløb taler vi både med jer
hver for sig, som par og som familie.

Familie og Alkohol er et tilbud til familier med
børn fra 0 til 18 år, der er bosat i Lolland
eller Guldborgsund Kommuner.

Ofte er alkohol ikke kun et problem, for den
der drikker for meget. Det påvirker hele familiens trivsel. Et forløb hos os handler derfor
ikke kun om alkohol, men om at få sat fokus
på, hvordan alkohol påvirker jeres hverdag.

Samtalen vil altid tage udgangspunkt I jeres
særlige problemstilling og vi kan på den
baggrund skræddersy et forløb, der passer til
netop jer. Det kan f.eks. handle om:

Her kan du få råd og vejledning, hvis alkohol
er begyndt at fylde for meget. Det er en tidlig
indsats, hvor man med små ændringer kan få
hjælp til at få en bedre hverdag og en større
trivsel i familien.

•
Du kan kontakte os, uanset om du selv er den,
der drikker for meget eller du er tæt på én,
der gør. Du bestemmer selv, om du vil komme
alene, sammen med din partner eller med hele
din familie.

•
•
•
•

Alle undersøgelser viser, at I vil få de bedste
resultater, hvis I er sammen om det. Det forebygger desuden tilbagefald.

Viden og hjælp til at bryde uhensigtsmæssige alkoholvaner.
Hjælp til at udvikle nye vaner og rutiner.
Kommunikation i familien.
Værktøjer til at passe på sig selv og samtidig sin familie.
Arbejde med følelser.

Et forløb kan vare fra et par samtaler til 3-4
måneder. Det er gratis, vi har tavshedspligt
og du kan være anonym, hvis du ønsker det.

