Du är inte
ensam

Vilka är vi?
Trygga Barnen erbjuder kostnadsfritt stöd till dig
mellan 7 och 25 år som lever i eller har växt upp i en
familj med missbruk. De flesta som jobbar hos oss
har egen bearbetad erfarenhet av en tuff uppväxt
så vi vet hur det känns och vi vill förmedla hopp om
att du kan må bra, som vi gör idag.

Ledorden ”du är inte ensam,
det finns hopp och det finns
hjälp att få” är grunden för
hela Trygga Barnen.

Du är välkommen precis
som du är, hur liten eller stor
klumpen i din mage känns.

Trygga Grupper

är åldersindelade självhjälpsgrupper som leds av
trygga personer som själva växt upp i en familj med
missbruk men som idag mår bra. Gruppen träffas en
gång i veckan och utgår från ett tema vid varje träff.
Exempel på teman kan vara: familj, känslor eller
självkänsla. Grupperna är en mötesplats för dig där
du träffar andra i samma ålder som har en liknande
situation hemma och där du får dela, lyssna och lära
dig mer - men även knyta nya vänskapsband.

Trygg Hand

innebär att du matchas med en trygg vuxen som
ger dig okonkurrerad egentid under 10-15 träffar. Ni
matchas utifrån ditt behov och dina intressen där ni
sedan tillsammans hittar på aktiviteter men även
sätter upp ett konkret mål att jobba mot. Exempel
på mål kan vara: att jobba på sin självkänsla, att få
stöd på möten med socialtjänsten eller att få hjälp
att lära sig sätta gränser.

Tryggt Häng

är kostnadsfria och åldersindelade aktiviteter,
häng och workshops som löper under hela året.
Det är en öppen mötesplats där du får möjlighet
att göra något kreativt och roligt, prata med en
trygg vuxen eller bara få vara dig själv på en trygg
plats. Vi kommer gärna och möter upp på vägen
eller låter dig ta med en kompis om du inte vill
komma ensam första gången.

Trygg Chat

har vi på vår Snapchat där vi heter @tryggabarnen.
Där har du möjlighet att vara helt anonym och kan
chatta med personer som har egna erfarenheter och
idag vill vara ett stöd för dig. Vi har tystnadslöfte
och du kan skriva till oss oavsett hur liten eller stor
klumpen i magen är.

Citat från barn och unga
i vår verksamhet
“Gruppen är som en
paus från verkligheten”

“ Trygga Barnen är för
mig ett ställe dit jag
kan gå oavsett vad”
“Trygga Barnen är en plats
man får vara utan att bli
dömd. Gruppen ger mig
möjlighet att träffa andra
med liknande erfarenheter och
jag känner mig mindre ensam”

Välkommen

www.tryggabarnen.org
@tryggabarnen
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