SPOTTET!

-

EN HÅNDSRÆKNING TIL DIG, DER VIL TALE
OM DIT RUSMIDDELFORBRUG

Anonym rådgivning til unge op til 30 år | Roskilde

Hvorfor et sådant tilbud?
Rådgivningens primære opgave er at
sikre unge i en potentiel risikosituation, at de guides ud af
eksisterende eller nært forestående
vanskeligheder omkring anvendelse af
rusmidler. Vi ved fra undersøgelser fra
Center for Rusmiddelforskning, at
rigtig mange unge har et bekymrende
indtag af rusmidler, i særlig grad hash.
VI er her for at støtte dig gennem en
proces, hvor du genvinder kontrollen
over dit rusmiddelforbrug.
Ungdomsuddannelsernes krav til unge øges i form af højere karakterkrav, som
forudsætning for optag samt begrænsninger på, hvor mange gange de kan fejle i et
grundforløb. Samlet set
aktualiserer dette et ønske
om en målrettet og massiv
indsats i forhold til de unge,
der er i marginalt forbrug og
som gerne ikke skulle ende i
et egentligt misbrug – svaret
må her være: information,
rådgivning, vejledning i en
koordineret indsats fra
mange leverandører og
ydelser til unge i Roskilde
Kommune.
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Er dine forældre meget bekymrede?
SPOTTET ! tilbyder forældreforløb, hvor de sammen med andre bekymrede forældre
kan arbejde med, hvorledes de kan støtte dig i en ikke-fordømmende tilgang til dit
forbrug. Det er blot at skrive eller ringe.

Hvem driver tilbuddet?
SPOTTET ! er et samarbejde i Roskilde Kommune mellem Ungeprojektet,
Ungeguiden, Børn & Unge , Center for Alkohol- & Stofbehandling og en række andre
institutioner, der arbejder med unge i Roskilde Kommune.

Kan de hjælpe mig?
SPOTTET ! har nogle af de dygtigste medarbejdere, der kan opdrives i Roskilde
Kommune med stor viden om, hvorfor og hvordan man kan/bør arbejde med sin
personlige kamp med at genvinde kontrollen over rusmidlerne.
.
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ONSDAGE fra kl. 12 til 19
Åben anonym
Rusmiddelrådgivning
til unge
Basgangen 5b, Musicon,Roskilde
Mobil 24 90 65 33
Mail: spottet@roskilde.dk
Mail og mobil besvares onsdag!!

nt Hver Onsdag kl

12.00 til 19.00
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