
ET BEHANDLINGSTILBUD FOR BØRN OG 
UNGE MELLEM 0 OG 20 ÅR FRA FAMILIER 
MED MISBRUGSPROBLEMER.

BARNETS BLÅ HUS



Barnets Blå Hus er et behandlingstilbud for børn, unge og deres familier,  
der har særlige udfordringer på grund af alkohol- eller stofmisbrug i  
familien. I Barnets Blå Hus møder børnene og de unge voksne,  
som lytter og gerne vil forstå deres problemer. 

De kan få sat ord på det, der er svært. De finder også andre børn og unge i 
samme situation og oplever lettelsen ved ikke at være alene med tanker  
og problemer. Børnene og de unge kan selv henvende sig og få en første 
samtale, man kan komme sammen med en kammerat, eller sammen med 
forældre eller en anden voksen.

Et gruppeforløb varer typisk et halvt år, men kan forlænges, hvis vi vurderer, 
behovet er der.  

Barnets Blå Hus er også for forældre. Forældrene kan her få støtte til hver-
dagen og det at være forældre. Der er fokus på trivsel, tryghed og kærlig 
omsorg. Desuden kan hele familien deltage i aktiviteter som udflugter  
og sommerlejre.

Barnets Blå Hus er et gratis tilbud, og man kommer der fast hver uge.

Der er både lønnede og frivillige medarbejdere. Børn og familier kan  
komme anonymt og uden visitation fra kommunen.

ET BEHANDLINGSTIDBUD  
FOR BØRN OG UNGE



Du kan finde åbningstider og aktiviteter på: 
barnetsblaahus.dk/vesthimmerland

BARNETS BLÅ HUS TILBYDER
• SAMTALEGRUPPER FOR BØRN OG UNGE
 10–13 år
 14–17 år
 17–20 år

• SAMTALEGRUPPER FOR BØRN OG FORÆLDRE 
      2–5 år
       6–10 år

• BABYCAFÉ FOR GRAVIDE OG BØRN 
 0–1 år

• FORÆLDRECAFÉ 
• FORÆLDRERÅDGIVNING
• UDFLUGTER OG AKTIVITETER I WEEKENDER
• SOMMERLEJR
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KONTAKTOPLYSNINGER

• Opmærksomhed og støtte til børn, unge og familier, der har det svært

• Hjælp til at opbygge nye sociale netværk

• Et behandlingstilbud og fristed med hygge og sjove oplevelser for  
børn og unge  

Adresse:  Vølundsvej 10, 9600 Aars
Tlf:     

Mail:    

Der findes lignende tilbud i andre byer.  
Besøg barnetsblaahus.dk/afdelinger og find dit nærmeste 
Barnets Blå Hus.

61 24 14 69
ols@blaakors.dk


