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Utbildning till certifierad ledare
i Children’s program
Barn vill berätta– om någon vuxen vill lyssna
Är du den som vill ge barn som växer upp med missbruk i familjen chansen till
ett bättre liv?
Vi vet idag att minst vart femte barn växer upp i familjer där det förekommer missbruk.
Vi vet också via forskning att dessa barn löper upp till sju gånger större risk att själva i
vuxen ålder utveckla problematik – om de inte får hjälp!
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Children’s program är ett
drogförebyggande och
hälsofrämjande program för barn
7–12 år.
Programmet har ett starkt
familjeperspektiv.
Det omfattar totalt fyra
sammanhängande dagar.
Under två av dagarna deltar även
föräldern med
alkohol/drogberoende.
Förutsättningen är att föräldern
tagit hjälp för sitt problem och
har en nykterhet om minst en
månad.

Det unika med Children’s program är
att barn och föräldrar får mötas under
trygga former. De får jobba tillsammans

●

på ett sätt de tidigare inte gjort, och
barnen får möjlighet att uttrycka hur
missbruket av alkohol eller andra droger
skadat och påverkat deras liv.
Att programmet genomförs i
internatform under fyra hela dagar,
tillsammans med barn och föräldrar i
samma situation är något som särskiljer
Children’s program från andra
stödformer.

Forskning på programmet från Örebro
universitet 2017, på 19 genomförda
grupper (149 barn och föräldrar), visar
goda resultat när det gäller förbättrad
hälsa, och tendenser till ökad
resiliens/motståndskraft för barnen.

●

BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället.
Detta gör vi genom att ge stöd och råd, informera, påverka och stärka barns och ungas röster. Vi är en ideell förening som funnits sedan 1988.

Upplägg för utbildningen
Kursen omfattar totalt 6 dagars teori blandat med praktik samt 4 dagars eget
genomförande av grupp, för att bli certifierad ledare.

För att bli certifierad ledare i Children’s programs fyra dagars pedagogik ska du efter
utbildningsdagarna tillsammans med en eller två kollegor rekrytera och hålla en grupp
med barn och föräldrar.
Vi rekommenderar att två från varje kommun/verksamhet deltar, för att underlätta
implementering.
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