PRESSEMEDDELELSE

Dato: 9. januar 2018

Ringsted Kommune åbner for gratis åben anonym
familierådgivning

Ringsted Kommune

Fra mandag den 15. januar kan familier bosat i Ringsted Kommune gratis
benytte den åbne anonyme rådgivning. Tilbuddet er henvendt til familier, der
for eksempel er bekymret for deres barns trivsel eller savner vejledning om
barnets ve og vel.

Kommunikation

Familiehuset i Ringsted Kommune åbner mandag den 15. januar for en anonym
rådgivning, der er henvendt til familier bosat i Ringsted Kommune med børn og
unge op til 17 år.

Erhvervs-, Fritids- og
Kommunikationscenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.: +45 57 62 82 15
Mail.: jelu@ringsted.dk
efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Forældre, unge og børn kan gratis henvende sig til Familiehusets rådgivning. Her
kan du få rådgivning af husets rådgivere, som alle har indsigt i børns udvikling og
kender til de problemer, der kan opstå i en familie. Du kan få op til tre anonyme
samtaler af en times varighed.

EAN: 5798007643362

Rådgivningen har åbent:



for kortere telefonsamtaler mandag fra kl. 12-13 på tlf. 57 62 73 78.
for anonyme samtaler på Vestervej 27, hus 1, onsdag fra kl. 15-17.

Som familie kan I få rådgivning, hvis I for eksempel:






Er bekymret for børnenes trivsel og udvikling.
Som forældre oplever uenighed om børneopdragelsen.
Har brug for vejledning til at takle en skilsmisse med børn i familien.
Oplever at børnene har problemer i skolen eller institutionen.
Har misbrugsproblemer i familien.

Hvis der er brug for yderligere støtte, kan Familiehusets rådgivere hjælpe jer
videre til, hvor I skal henvende jer, og hvordan I gør det.
Den nye rådgivning henvender sig også til medarbejdere i Ringsted Kommune,
som arbejder med kommunens børn.
Du behøver ikke blive henvist for at få benytte tilbuddet Åben Anonym Rådgivning.
Rådgivningen er anonym, og du vil ikke blive registreret.
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Den åbne anonyme rådgivning vil have lukket på helligdage, 1. maj, grundlovsdag
samt mellem jul og nytår.

Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Stine Wennemoes Lundbak, leder af Familiehuset, tlf. 20 23 27 34
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