Frivilligcenter

HELSINGØR

Praktisk info

Frivilligcenter Helsingør

Kronborgvej 1C, 2. sal
3000 Helsingør
Telefon: 4921 5060

Mail: kontor@frivilligcenter-helsingor.dk
Web: www.frivilligcenter-helsingor.dk

Gruppen
mødes i to timer
hver anden uge
på en fast ugedag.
Det er anonymt og
gratis at deltage.

Tilmelding
sker hos
Frivilligcenter
Helsingør på mail
eller telefon

VIDERE I LIVET

KVINDE

Er livet svært efter
stress
● sorg
● depression
● skilsmisse
● arbejdsløshed
● sygdom
● andet
●

Så kan du få hjælp i en

Selvhjælpsgruppe i

Frivilligcenter Helsingør

Ring: 4921 5060
Mail: kontor@frivilligcenter-helsingor.dk

Hvem kan deltage?
Hvad får du ud af det?
Selvhjælpsgrupper
Selvhjælp er samtaler i en gruppe om det,
der kan være svært. Metoden er anerkendt og effektiv.
Du lærer at arbejde konstruktivt med de
udfordringer, der kræver en ekstra indsats.

Du kommer til at deltage i et trygt og
varmt forum, hvor du kan dele succes,
nederlag, smerte, sorg og glæde med
andre i lignende livssituationer.
Gruppedeltagelsen mindsker den uoverskuelige følelse af at stå alene med et
problem.

Selvhjælpsgrupper består af 4-9 deltagere,
som mødes om en fælles livsudfordring.

Der opbygges handlekraft og tro på, at
du sammen med andre kan skabe
positive livsforandringer.

To frivillige gruppeledere etablerer form og
rammer for grupperne.

Selvhjælp er sundhedsfremmende og
skaber livskvalitet.

Grupperne mødes ca. 8 gange med gruppelederne. Derefter fortsætter grupperne på
egen hånd.
Deltagere og tovholdere har tavshedspligt.

Alle er velkommne til en samtale i
Frivilligcentret. I samtalen afklares det,
om du er parat til at indgå i en
selvhjælpsgruppe.
De frivillige gruppeledere er uddannet i
at lede selvhjælpsgrupper, men de er
ikke professionelle terapeuter.
Alle har tavshedspligt, så det I taler om i
gruppen, forbliver i gruppen.
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