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Hjælp
til hjemløse,
misbrugere
og deres børn

Alle
mennesker
har lige høj
værdi

Vi hjælper mennesker i nød
Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden
1895. Vi har ca. 450 ansatte, 2.400 frivillige, knap 60 genbrugsbutikker og en lang
række aktiviteter fordelt over hele Danmark.
Vi hjælper udsatte børn, unge, voksne, familier, hjemløse, misbrugere og pårørende, og
andre som er havnet på kanten af samfundet.
Vi ønsker at medvirke til at skabe et samfund uden misbrug og socialt udsatte
mennesker. Og vejen dertil går gennem en målrettet, vedholdende, professionel og
næstekærlig indsats.

Du kan læse mere om vores arbejde og mange tilbud på blaakors.dk.

Behovet for hjælp
er stort
I Danmark er der over 6.000 hjemløse.
Hjemløshed skyldes ofte problemer med
misbrug af alkohol og stoffer, psykisk
sygdom og personlige problemer.
860.000 danskere drikker over højrisikogrænsen, 585.000 har et skadeligt alkoholforbrug, og 140.000 er så afhængige
af alkohol, at de skal have behandling for
at stoppe. Kun omkring 17.000 er årligt
i offentligt finansieret alkoholbehandling.
I Blå Kors vil vi gerne hjælpe så mange af
disse mennesker som muligt, og det gør vi

bl.a. via vores væresteder, behandlings- og
botilbud, pensionater, Barnets Blå Hus,
socialøkonomiske virksomhedsafdelinger,
frivillige netværk for udsatte og via vores
telefonrådgivning, Den Blå Linje.
Vi tilbyder akuthjælp til hjemløse og
opretter efter behov nødherberger hver
vinter. Vi tilbyder intensiv døgn- eller
dagbehandling mod alkohol- og stofafhængighed og har ambulatorier, hvor
mennesker med alkoholproblemer kan få
rådgivning og modtage medicin og terapi.

På blaakors.dk/sociale-ydelser
kan du få et overblik over alle
vores sociale ydelser.

Alle mennesker
har lige høj værdi
I Blå Kors møder vi mennesket fordomsfrit, ligeværdigt og respektfuldt. Med udgangspunkt i det kristne menneske- og
livssyn tror vi på, at der er håb for alle
mennesker, og at alle kan finde nye muligheder for at skabe sig et bedre liv. Og at
det nærværende og rummelige møde i sig
selv kan starte en forandring.
Vi tror på, at stof- og alkoholafhængighed
opstår af komplekse fysiske, psykiske eller sociale årsager. Derfor er vores behandling af afhængighed helhedsorientret. Vi
forholder os ikke kun til afhængigheden,
men til hele menneskets livsomstændigheder. Vi hjælper ikke kun den afhængige, vi hjælper hele familien.

Blå Kors Danmark er en diakonal organisation. Vi bygger på næstekærlighed og
det samme kristne fundament som den
danske folkekirke.
Vi mener, at alle mennesker har lige høj
værdi og skal behandles med respekt og
ligeværd, så den enkelte bevarer sin værdighed. For netop dét er forudsætningen
for, at hjælpen hjælper.
Alle, uanset køn, race, religion og personlige udfordringer er velkomne hos Blå
Kors.

Vi lægger vægt
på høj faglighed
Blå Kors tilbyder faglighed på højt niveau
funderet i veldokumenterede metoder.
Behandlingsforløb sammensættes individuelt af vores psykologer, socialpædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og
psykoterapeuter.
Blå Kors tilbyder alkohol- og rusmiddelbehandling på tre niveauer: Ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling.
Alkoholbehandlingen udføres af psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og andet faguddannet personale og tager altid
udgangspunkt i den enkeltes situation og
ressourcer.

Blå Kors’ metoder, løsninger og behandlinger er evidensbaserede, og resultaterne er
veldokumenterede og fagligt funderede.
De professionelle behandlingsforløb gør
Blå Kors til en respekteret samarbejdspartner for myndigheder, og det personlige engagement fra fagfolk og frivillige
er med til at give det enkelte menneske
troen på, at forandring er mulig.
En vigtig del af Blå Kors’ høje faglighed
er vores konsulentvirksomhed, Evidentia,
der leverer viden, dokumentation og udvikling til hjælpearbejdet.

Den sociale arv
Konsekvensen af at vokse op i en familie,
hvor de voksne drikker eller tager stoffer,
kan række langt ind i livet.

af vores sommerlejre, familielejre, julelejre, weekendophold og udflugter for udsatte børn, unge og familier.

Af personer i alkoholbehandling er ca. 40 %
vokset op med forældre, der drak.

I disse år ser vi et stadigt stigende antal
hashmisbrugere. Omkring en fjerdedel af
alle unge mellem 16 og 24 år har prøvet
at ryge hash. Det skønnes, at over 11.000
mennesker i Danmark har et hashmisbrug.

I Blå Kors hjælper vi mange børn og unge
og deres familier, så den sociale arv ikke
nødvendigvis går i arv.
Vi har fem Barnets Blå Hus-afdelinger,
hvor vi tilbyder terapi og støtte til børn fra
familier med stof- eller alkoholmisbrug.
wHer hjælper vi, udover barnet, også hele
familien til at fungere bedre.

I Blå Kors har vi Ungehuset, som er vores
bo- og behandlingstilbud for unge med
hashmisbrug.

Vi har 25 TUBA-afdelinger, hvor vi giver
terapi og rådgivning til unge, der er vokset
op i familier med alkoholmisbrug.
Derudover nyder rigtigt mange hvert år godt

Den bedste hjælp du
kan give et barn, er at
hjælpe hele familien

Vi hjælper
børn, unge
og familier

Hjælp os med at hjælpe
børn som Jakob
Hver dag vågner Jakob med mavepine.
Hver dag er han bange for at komme hjem
fra skole. Og hver dag passer han på sin
mor.

Børn af alkoholmisbrugere har dobbelt så
stor dødelighed ved 27-års alderen i forhold til andre børn og 2½ gange større
risiko for at forsøge selvmord.

Livet i en familie med stof- eller alkoholmisbrug er præget af kaos, utryghed, svigt
og isolation.

Ca. en tredjedel oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser, mens omkring en tredjedel
udvikler et alkohol- eller stofproblem.

Et menneske, der drikker, kan ikke være
nærværende, vise kærlighed og give omsorg til sin familie. Rollerne er byttet om,
og barnet påtager sig ofte ansvaret for
hverdagen – praktisk såvel som følelsesmæssigt.
122.000 børn og unge vokser op i familier med alkoholmisbrug. Halvdelen af de
børn får problemer som følge af forældrenes druk.

Jakob passer på sin mor. Ingen passer på
Jakob. Sådan skal det ikke være. Hjælp
os med at hjælpe børn som Jakob og hans
familie.
Læs bagsiden af denne folder for at se,
hvordan du kan være med til at støtte
vores arbejde økonomisk. Eller gå ind på
www.blaakors.dk/gave

122.000 børn vokser op i
familier med alkoholmisbrug

Telefon 86 81 15 00 - bkd@blaakors.dk

Vi har brug
for din hjælp
til at hjælpe

Frivillighed er et
Det stærke samspil mellem frivillige og ansatte er enestående for Blå
Kors og en vigtig del af organisationens arbejde.
De mange frivillige er unge og ældre, studerende og pensionister,
udsatte og ressourcestærke, og
deres indsats går hånd i hånd med
den professionelle stabs faglighed
og personlige kompetencer.

Blå Kors er en frivillig, social organisation. De mange aktiviteter
finansieres gennem frivillig økonomisk støtte, testamenterede bidrag
fra private samt overskud fra vores
genbrugsbutikker, som drives af frivillige og fra Blå Kors’ egne socialøkonomiske virksomheder.
Blå Kors får også tilskud fra fonde
og en række offentlige puljer.

nøgleord i Blå Kors
Udover den økonomiske støtte
er Blå Kors også afhængig af de
mange frivillige, som yder en stor
indsats i genbrugsbutikkerne, på
værestederne, lejrene, bo- og behandlingstilbuddene og i rådgivningsarbejdet.

tydning for, at Blå Kors kan hjælpe
i så stort et omfang, som vi gør.

Både den økonomiske støtte og de
mange frivillige har afgørende be-

Læs mere på www.blaakors.dk.

Kunne du tænke dig at blive frivillig,
hører vi gerne fra dig på telefon
86 81 15 00 eller send en mail til
bkd@blaakors.dk.

Det frivillige arbejde fra
engagerede mennesker er et
uvurderligt aktiv for Blå Kors

Et samfund uden
misbrug og udsatte
I Blå Kors Danmark ønsker vi med vores
arbejde at medvirke til at skabe et samfund uden misbrug og socialt udsatte
mennesker.

har et tæt samarbejde med de sociale
myndigheder nationalt, regionalt og kommunalt om at udvikle og tilbyde hjælp,
behandling og rådgivning.

Vi arbejder sammen med kommuner, skoler, kirker og andre organisationer om det
forebyggende arbejde i form af oplysning,
rådgivning og støtte til børn og unge og

Hvis du vil være med til at gøre en forskel, kan du støtte os via nedenstående
muligheder eller melde dig som frivillig
på blaakors.dk/bliv-frivillig.

Støttemuligheder:
MobilePay:

30 33 01 50 – Skriv hvis du ønsker, at dit bidrag skal gå til et bestemt
formål.

Dankort :

Du kan støtte med dankort via blaakors.dk/gave.

Netbank:

Reg.nr: 1938. Kontonummer: 8973 700 120.

Gaveaftale:

Opret gaveaftale på blaakors.dk/gaveaftale eller ring på 86 81 15 00.

Testamente: Ønsker du at testamentere et bidrag til Blå Kors, svarer vi gerne på
spørgsmål og tilbyder advokathjælp til oprettelsen.
Ring på 86 81 15 00 eller skriv til bkd@blaakors.dk.

Telefon 86 81 15 00

bkd@blaakors.dk

blaakors.dk

