MÅLRETTET HJÆLP

TIL BØRN OG UNGE

I VETERANFAMILIER
skaber trivsel, udvikling og gode sociale relationer

Det er ikke ualmindeligt, at veteranfamilier og deres børn kan være
påvirket af de følgevirkninger, som
en udsendelse til krigszoner kan have.
Familien kan få problemer med at
klare alle hverdagens udfordringer,
og trivslen kan blive forringet. Det
påvirker børnene, der kan opleve
stress og lavt selvværd, ensomhed
og få indlæringsproblemer.
Det er derfor, SSOP har fokus på at
hjælpe børn og unge i veteranfamilier.
Vores mål er at øge trivsel og livskvalitet for børn og unge og hjælpe
dem med at komme videre i livet
og få en uddannelse.

WWW.SSOP.DK

SSOP samarbejder bl.a. med Veterancentret, Familienetværket og veteranhjemmene, og har en række tilbud,
der retter sig mod børn og unge i
veteranfamilier.
Måske har I deltaget i de samtalegrupper for børn og unge, som
Veterancentret udbyder? Eller måske
har I været på en af de familielejre,
som nogen veteranhjem tilbyder?
Eller måske har I været på en af vores
SSOP camps? Måske er det ikke helt
nok. SSOP har nogle supplerende
tilbud.

www.ssop.dk

CAMPS FOR ALLE
BØRNECAMP

FORÆLDRECAMP

SSOP afholder en årlig camp for børn
og unge i veteranfamilier i aldersgruppen 11-19 år. Her arbejder vi med at
støtte deltagerne i en positiv udvikling.
Målet er at give deltagerne ...
• en række succesoplevelser, der
styrker deres tro på sig selv og øger
deres selvværd og indlæringsevne
• mulighed for at lære deres egne
styrker at kende samt træffe
gode beslutninger for deres liv
• en række kommunikations- og
samarbejdsværktøjer
• en oplevelse af, at de ikke er alene
med deres udfordringer og følelser.

SSOP afholder også camps for forældre,
der enten selv har veteranbaggrund,
eller som har børn med en veteran.
Formålet med campen er at klæde jer
på som forældre til at understøtte en
positiv trivsel og udvikling for børnene
og de unge i familien.

På campen vil der være masser af
spændende aktiviteter. Campen afholdes
typisk i slutningen af skolesommerferien
og foregår over 5 dage. Den afsluttes
med en workshop for forældrene, så de
kan understøtte den positive udvikling,
deres børn og unge er i gang med.

På campen vil I som forældre bl.a. få ...
• værktøjer til at håndtere stress,
vrede eller sorg i familien
• indblik i hvordan man kommunikerer
bedre i hele familien
• muligheder for at styrke både eget
og jeres børns selvværd
• værktøjer til egen personlig udvikling
og overskud
• et netværk med andre forældre
fra veteranfamilier.
Forældrecampen afholdes over en
weekend fra fredag eftermiddag til
søndag.

COACHING
FORLØB FOR HELE FAMILIEN
SSOP tilbyder coachingforløb til veteranfamilier. Coachingforløbet er for
hele familien og foregår – afhængigt af familiens bopæl – enten hos familien,
hos coachen eller virtuelt. Coachingforløbet sætter fokus på at skabe et godt
familieliv og øge modstandskraften i forhold til de daglige udfordringer.
Forløbet består af 8 sessioner af 1,5 time, hvor familien lærer ...
• at sætte gode mål for familien
• værktøjer, der forbedrer kommunikationen i familien
• redskaber til problemløsning
• et fælles sprog i forhold til følelser og behov.
Mellem coachingmøderne vil familien have ”hjemmearbejde”.
Coachingforløbet tilbydes typisk som supplement til børne- og
forældrecampene samt den individuelle støtte (se nedenfor).

INDIVIDUEL STØTTE
MÅLRETTET DEN ENKELTE
Nogle gange er der behov for individuel supplerende støtte. Det kan være, at vi i
SSOP bliver opmærksom på behovet, når vi møder jer på en af vores camps, eller
det kan være, at I henvender jer til os eller bliver opfordret til at henvende jer f.eks.
af Veterancentrets socialrådgivere. Den individuelle støtte er målrettet præcist til
det behov, det enkelte barn/den enkelte unge eller den enkelte familie har lige nu.
Den individuelle støtte kan f.eks. være ...
• tilknytning til en familierådgiver i en periode
• psykologsamtaler til børnene og de unge
• lektiehjælp via MentorDanmark
• tilbud om en voksenmentor
• uddannelsesrådgivning
• brobygning til det offentlige
• hjælp til samarbejdet med skolen eller supplerende
hjælp til et efterskoleophold.
Den individuelle hjælp kan søges via SSOP’s hjemmeside (se næste side).

HVEM ER VI?
SSOP – Støt Soldater & Pårørende - er en frivillig forening, der yder professionel
hjælp til veteraner og deres familier. I SSOP har vi stort fokus på børn og unge
i veteranfamilier, og en del af vores indsatser er rettet mod at øge trivsel og
livskvalitet for disse samt hjælpe dem med at komme videre i livet. Vores arbejde
består i at koordinere og formidle den professionelle og økonomiske hjælp til
veteraner og deres familier. For at kunne varetage den opgave har vi tilknyttet
en række fagpersoner, der vurderer og iværksætter den relevante hjælp til den
enkelte. Læs mere om os på www.ssop.dk.

SØG OM STØTTE OG DELTAGELSE
PÅ CAMPS PÅ WWW.SSOP.DK
Hvis dit barn ønsker at deltage på SSOP’s børne- og ungecamp, så hold øje
med SSOP’s hjemmeside www.ssop.dk eller vores Facebook-side: Støt Soldater
& Pårørende. Invitationen til børnecamp offentliggøres typisk i februar/marts
hvert år. Se under nyheder. Alle børn og unge fra veteranfamilier i alderen
11-19 år kan deltage, og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Man
kan godt deltage flere gange, og man må godt deltage det år, man er 19 år.
Invitation til forældrecampen offentliggøres typisk i foråret eller efteråret enten
på www.ssop.dk eller på Facebook siden: Støt Soldater & Pårørende. Forældre
med veteranbaggrund eller forældre, der har børn med en veteran kan deltage
her. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.
Ansøgning om coachingforløb eller individuel støtte
sker via det ansøgningsskema, du finder på SSOP’s
hjemmeside www.ssop.dk. Klik ind på ”Søg støtte”.
Du er også altid velkommen til at sende en mail
til stotte@ssop.dk, hvis du har spørgsmål.
www.ssop.dk

