Är du anhörig till en person
med missbruksproblem?

Oroar du dig för en anhörig som dricker för mycket alkohol?
Som missbrukar droger?
Eller som spelar och förlorar stora summor pengar?

Du är inte ensam. Det finns hjälp att få.
Anmäl dig till CRAFT – utbildning för anhöriga.

Styrkan i att göra det tillsammans

CRAFT är en utbildning som vänder sig till dig som är
anhörig till en person med missbruksproblem. På kursen
träffar du människor som delar dina erfarenheter och
upplevelser. Tillsammans ger vi varandra stöd och
uppmuntran.

Du som anhörig är i fokus

CRAFT sätter din hälsa och välmående i centrum och
erbjuder dig hjälpande strategier. Du lär dig ett nytt
förhållningssätt och ett nytt sätt att kommunicera med
personen som har problem med missbruk vilket minskar
din oro och ångest.
Du får bearbeta dina känslor av skam, skuld, oro och
ångest som uppstått på grund av missbruk och beroende
i familjen. Under utbildningen lär du dig också om
beroende, medberoende, familjens roller och om
möjliggörare.
Vi samtalar även om vikten av att belöna sig själv och
bygga upp sitt eget liv, hur risken för våld i familjen kan
avstyras och vilka kännetecken och mekanismer som
finns bakom missbruk och beroende.

Uppmuntra och motivera

CRAFT lär dig som anhörig hur du kan motivera personen
att i stället för droger, alkohol och spel välja att söka
professionell hjälp. Som anhörig stärker och uppmuntrar
du positiva beteenden men låter personen ta
konsekvenserna av sitt missbruk och beroende.

Vad CRAFT ger dig

Som anhörig är det viktigt att du får bättre livskvalitet
oavsett om personen som missbrukar är i behandling
eller inte. Du lär dig hantera ditt liv bättre och hur du kan
motivera den som missbrukar att söka professionell hjälp.

Gruppmöten med samtalsledare

Vi träffas i grupp tillsammans med en samtalsledare fem
tll sex gånger och samtalar utifrån olika teman. Varje träff
pågår i två timmar. Möjlighet finns till återträffar.

Vad CRAFT är

Det är ett framgångsrikt och effektivt program där CRAFT
står för Community Reinforcement and Family Training.
CRAFT är ett vetenskapligt baserat program som riktar sig
till dig som lever nära en person med missbruk. CRAFT
erbjuder hjälpande strategier till förändring och ett icke
konfrontativt förhållningssätt som bidrar till mindre
konflikter med den som missbrukar.

För mer information och anmälan

Du är välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer
och tar emot din intresseanmälan.
Behandlingsenheten på Socialförvaltningen Utredning
vuxna, Ronneby kommun. Telefon: 0457-61 85 00.

www.ronneby.se

