Ring til os!
Hvad snakker vi om?

• At det aldrig er din skyld!
• At det er de voksnes ansvar at gøre noget ved
problemerne med alkohol og stoffer.
• At børn og unge ikke kan få de voksne til at
holde op med at drikke eller tage stoffer.
• Hvad alkohol og stoffer gør ved familien.
• Hvorfor det er så svært at holde op med at
drikke eller tage stoffer.
• At det er okay som barn og ung at tale med
andre om det, man oplever og tænker.
• Hvordan man som barn og ung kan passe på
sig selv, og hvor man kan hente hjælp.
• Og alt andet der betyder noget for dig.

BRUS HEDENSTED

BRUS SKANDERBORG

24 98 77 53

20 59 84 46

BRUS HERNING

BRUS SKIVE

29 38 11 85

24 87 72 19

BRUS IKAST-BRANDE

BRUS SYDDJURS

30 93 90 13

40 12 61 53

BRUS NORDDJURS

BRUS AARHUS/SAMSØ

20 66 46 40

41 87 25 29

BRUS ODDER
24 67 67 84

BRUS RANDERS
20 16 32 04

projektbrus.dk

BRUS
Børn og unge i familier med rusmiddelproblemer

Ring til os i dag, hvis du

Hash?
Stoffer?
Alkohol?

ER DU BEKYMRET for det derhjemme?
FØLER DU ANSVAR for din mor eller far?
Du er ikke alene. Når alkohol eller stoffer bliver et problem i familien, så fylder det så meget, at det er svært at være barn eller ung. Hos BRUS snakker vi om, hvordan du kan få en
lettere hverdag. Vi er klar ved telefonen. Find telefonnummeret på bagsiden.
Ring til os i dag.

SNAK OM DET – DET HJÆLPER!

Vores mål er, at du får

et liv, hvor du styrer!
og ikke styres af andres brug af rusmidler

”

Det har været en kæmpe lettelse at turde
være mere åben om emnet, og jeg føler, at
mine venner har større forståelse for, hvordan
jeg går og har det.

”

fra gruppeforløb

•
•
•
•
•

føler dig alene
er bekymret for rusmiddelproblemer i din familie
føler, at dine venner ikke rigtig forstår dig
vil tale med én anonymt
tror, at det er dig, der er forkert

