Værdier i Rådgivningscentret
og Børnehus Midt
Vi ønsker at bevare letheden, så det
tunge er til at bære.

Når mennesker i deres liv ikke
er blevet respekteret, har de et
særligt behov for at blive set, hørt
og forstået.

Vi ønsker at gøre barnets
stemme tydelig.

Respekt
Vi skræddersyr vores indsats med respekt for, hvad der giver
mening og opleves hjælpsomt for de børn og familier, vi
møder.
I mødet med børn og forældre har vi ansvar for, at de
oplever sig forstået og respekteret.
Uenighed og konflikt er en del af livet og mange familiers
historie. Med respekt for dette forsøger vi at skabe positive
forandringer.

Engagement
Barnet er i centrum for det, vi gør, og vi engagerer de
vigtigste mennesker omkring det.
Vi arbejder for at finde veje til udvikling og trivsel for
barnet og familien.
I samtalerne engagerer vi os med nærvær og nysgerrighed.

Der findes ikke vanskelige
børn, kun børn der har det
vanskeligt.

Vi gør os umage for at
høre barnets stemme og
forstå barnets verden.

Mod
Det kræver mod at mærke og tale om det svære i livet.
Vi skaber et trygt rum, hvor børn og familier kan finde
modet til at fortælle om alle slags livserfaringer.
Som behandlere vover vi at have hjertet med i arbejdet.

Det kræver mod at udvikle sig fra det
kendte til noget nyt.

Smertelige erfaringer bliver ofte
gemt væk. Med varsomhed kan de
findes frem og blive set i et nyt lys,
så de ikke kaster mørke skygger over
nutid og fremtid.

Om Rådgivningscentret
At blive udsat for eller at udsætte andre for seksuelle overgreb/krænkelser
og anden vold, er tabuiserede erfaringer, som det af mange årsager kan
være svært at tale om. Det er også erfaringer, der altid har konsekvenser for
de nære relationer. På Rådgivningscentret har fokus i mange år været på at
forsøge at hjælpe netop disse børn og familier videre. Vi trækker på mange
forskellige metoder, men fælles er, at vi har det relationelle perspektiv for
øje. Vi ser barnet som kompetent, men også som sårbart og afhængig af
ansvarlige voksne.
Vi ser det som vores opgave at skabe en proces, hvor barnet og dets behov
træder tydeligt frem, og forældre støttes i at drage omsorg for barnet.
Siden 2013 har Børnehus Midt været en del af Rådgivningscentret. Det har
tilført nye opgaver og et tæt tværsektorielt samarbejde med sundhedsvæsen
og politi. Vi ved, at barnet og familien befinder sig i andre og væsentligere
kontekster end vores, og at samarbejde på tværs er en nødvendig del af hjælpen til familien.
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