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Anhörigstödet

datum 2017-september

Hej, du läser nu ett nyhetsbrev från anhörigstödet.
Vi vill uppmärksamma anhöriga och deras situation och sprida kunskap om våld i nära relation.

Anhörigstödet kommer att uppmärksamma den nationella anhörigdagen genom olika
aktiviteter under vecka 40, veckans höjdpunkt är filmen Skörheten.

”Skörheten är en högst aktuell
berättelse om att leva med och
försöka förstå sin psykiska ohälsa.
Samtidigt är det en nära och
ömsint familjeskildring, om
anhörigas upplevelser och om vad
som sker i en familj när tunga
ämnen göms undan. Den
psykologiska aspekten av
migration och flykt skildras inifrån,
över flera decennier, och visar på
ett mångbottnat sätt hur
människor agerar olika för att
hantera sina känslor och livskriser.
Ahang Bashi gestaltar sin
personliga berättelse i bilder och
bjuder på en filmupplevelse som
på samma gång är poetisk,
opretentiös, varm, mänsklig,
modig och upplyftande.”
När: 5 oktober
Tid: 18:30
Var: Teaterbiografen
Pris : 70kr

Ung anhörig
Hej du som är ung anhörig! Tar du hand om någon
som behöver din hjälp? Som anhörig är du ovärderlig!
Nu startar vi upp en träffpunkt för dig som är mellan
16-20 år. En plats att träffas på och dela erfarenheter
med andra i samma situation, ta gärna med en kompis
vi bjuder på fika.
Välkomna till KV 16 ungdomens hus i
Svenljunga torsdagen den 14 september 16:3018:00

Hur är det att vara anhörig eller vän till
en person som har eller som misstänks
ha en demenssjukdom?
Vill du komma och få information och samtala kring
din situation, anmäl ditt intresse till oss!
Ida Henning 0325-184 52,
ida.henning@svenljunga.se eller
Lena Blomqvist 0325-184 27,
lena.blomqvist@svenljunga.se

Mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade
relationer samt hedersrelaterat våld och
förtryck aktualiserar flera olika avsnitt i
svensk lagstiftning.
De senaste åren har lagstiftningen genomgått flera stora
förändringar i syfte att förstärka skyddet för våldsutsatta
kvinnor, offer för sexuella övergrepp, människohandel och
hedersvåld, samt barn som bevittnar våld.
Sexualbrottslagstiftningen har gjorts könsneutral och
utvidgats så att flera kränkande handlingar omfattas av
våldtäktsbrottet. I socialtjänstlagen har kommunernas
ansvar förtydligats. Regler om sekretess, besöksförbud,
och målsägandebiträde har reviderats.
Läs mer:
http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vadsager-lagen/

www.enbraplats.se

Anhörigstödets kontaktuppgifter
Lena Blomqvist 0325-18427,
Ida Henning 0325-18452

