NØGLEPERSONUDDANNELSEN – UNGE OG RUSMIDLER
Viden og brugbare redskaber til fagpersoner, frivillige, arbejdsgivere m.fl.

Center for Rusmidler har siden 2014 udbudt den intensive nøglepersonuddannelse om unge og
rusmidler. Siden uddannelsens start har over 100 nøglepersoner fået særlig viden og indsigt i
rusmidler og ikke mindst hvordan man tager den svære snak med den unge.
Nøglepersonuddannelsen er for dig der…
Dagligt har kontakt med unge – i skolen, på arbejdspladsen, i jobcenteret, i det opsøgende og
forebyggende arbejde, i foreningsarbejdet m.v.
Formået med uddannelsen er:
•

at give dig vigtig viden om rusmidler, virkning, særlige tegn m.v., som du kan bruge i
kontakten med unge mennesker, der har / kan have et problematisk forhold til rusmidler

•

at give dig redskaber til at spotte unge, der bruger rusmidler, eller viser interesse for det,
samt teknikker til dialogen med unge om brugen af rusmidler, og om hvad de
bagvedliggende årsager kan være.

•

at du får viden om, hvordan en ung kan henvende sig og påbegynde et behandlingsforløb i
Center for Rusmidler samt får viden om Ungerådgivningens tilbud

På dagen vil der være informative, tankevækkende og bevægende oplæg fra eksperter, fagfolk og
ikke mindst unge selv, der fortæller om rusmidler og afhængighed, ungeliv, den svære mistanke,
og endelig sætter fokus på den rådgivende samtale.
Det praktiske
Nøglepersonuddannelsen varer to dage, og der er plads til 40 deltagere, som optages efter først til
mølle princippet.
Det er gratis at deltage, men der er et no show fee på 500 kr., som opkræves såfremt du udebliver
fra uddannelsen.
Uddannelsen afholdes i Vordingborg – præcist sted udmeldes forud for afholdelsen.
Kontakt vores ungerådgiver Gitte Corell på tlf. 2462 8785 eller centerleder Lars Petersen på tlf.
2928 1564, hvis du vil vide mere om uddannelsen, og hvornår næste uddannelse afvikles.
Vi gælder os til at se dig
Center for Rusmidler

