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Um 600 nemar hafa komið Um 600 nemar hafa komið íí
meðferð frmeðferð fráá stofnun heimilisins.stofnun heimilisins.

Hlutfall  kynja Hlutfall  kynja íí
meðferð.meðferð.

70% Drengir70% Drengir
30% St30% Stúúlkurlkur



Við erum með 12 meðferðarrými fyrir Við erum með 12 meðferðarrými fyrir 
yngri en 18 yngri en 18 áára auk eins neyðarrýmis, ra auk eins neyðarrýmis, 
og  tvog  tvöö rými eru fyrir 18 rými eru fyrir 18 áára og eldri.ra og eldri.

Við hVið hööfum gert fum gert 
þjþjóónustusamning við nustusamning við 
Barnaverndarstofu fyrir Barnaverndarstofu fyrir 
bböörn undir 18 rn undir 18 áárara

Krakkar yfir 18 Krakkar yfir 18 áára koma ra koma 
áá eigin forsendum en eigin forsendum en íí
samrsamrááði við ði við 
fféélagsmlagsmáálayfirvlayfirvööld.ld.



ÁÁhhæættuhegðun barna og ttuhegðun barna og 
unglingaunglinga

Hverjir eiga Hverjir eiga áá hhæættu að ttu að 
leiðast leiðast úút t íí neyslu?neyslu?

Geta allir lent Geta allir lent íí neyslu?neyslu?
Sokkið djSokkið djúúpt?pt?

Er hEr hæægt að sjgt að sjáá fyrir, hverjum fyrir, hverjum 
sséé hhæættara ettara enn ööðrum? ðrum? 

Hver eru kennimerkin?Hver eru kennimerkin?
Hverjir eru Hverjir eru ááhrifaþhrifaþæættirnir?ttirnir?



Helstu Helstu ááhrifaþhrifaþæættir að barn leiðist ttir að barn leiðist 
úút t íí neyslu !neyslu !

Jafningjahópurinn

Skólinn

Fjölskyldan

Barnið



Ofbeldi     Ofbeldi     StStúúlkurlkur DrengirDrengir
Verið Beitt ofbeldi Verið Beitt ofbeldi 94%                    55%94%                    55%
Vilja ekki tjVilja ekki tjáá sigsig 6%                    45%6%                    45%

Kynferðislegt ofbeldi       88%                     32%Kynferðislegt ofbeldi       88%                     32%
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SkSkóólagangalaganga
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Það þarf heilt þorp að ala upp barn.Það þarf heilt þorp að ala upp barn.

Við teljum að Við teljum að 
forvarnir þurfi að forvarnir þurfi að 
miða að miða að 
einstaklingnum einstaklingnum 
ekki sekki sííður en hður en hóópum.pum.



VVíímuefnin eru muefnin eru ekkiekki orsorsöök vandansk vandans

FFííknir eru þrknir eru þráálláátt tt 
áástand sem stand sem 
einstaklingurinn einstaklingurinn 
skapar með sjskapar með sjáálfum lfum 
sséér til að leysa r til að leysa 
áákveðinn innri vanda kveðinn innri vanda 
sem ssem sííðan snýst upp ðan snýst upp íí
andhverfu sandhverfu síína og na og 
verður að aðal verður að aðal 
vandamvandamáálinu.linu.



HugmyndafrHugmyndafrææði Gði Göötusmiðjunnartusmiðjunnar

HumaniskHumanisk sýnsýn
Einstaklings miðuð Einstaklings miðuð 
nnáálgunlgun
Heildarmyndin skoðuðHeildarmyndin skoðuð



Markmiðið er að einstaklingurinn Markmiðið er að einstaklingurinn 
hhæætti neyslutti neyslu

Við kennum honum að:Við kennum honum að:

Þekkja tilfinningar sÞekkja tilfinningar síínarnar

TjTjáá tilfinningar stilfinningar síínarnar

Byggja upp heilbrigða Byggja upp heilbrigða 

og jog jáákvkvææða sjða sjáálfsmyndlfsmynd



MeðferðanMeðferðanáálgunlgun

Skapa Skapa tilfinningatenglstilfinningatengls
við nemannvið nemann

HLÝJUHLÝJU

KKÆÆRLEIKARLEIKA

SKILNINGSKILNING

SAMÞYKKISAMÞYKKI



Stafið byggist Stafið byggist áá

EinstaklingbundinniEinstaklingbundinni
meðferðanmeðferðanáálgunlgun

EinstaklingsviðtEinstaklingsviðtööl l 

HHóópfundirpfundir
StStóórirrir
LitlirLitlir



VerkefnavinnaVerkefnavinna

NeyslusagaNeyslusaga
Reiði verkefniReiði verkefni
ÓÓheiðarleika verkefniheiðarleika verkefni
FjFjöölskyldu verkefnilskyldu verkefni
SjSjáálfsvirðingar verkefnilfsvirðingar verkefni
ÁÁtrtrööskunnarskunnar verkefniverkefni
Eineltis verkefniEineltis verkefni



StarfiðStarfið

TTóónlistarsmiðjanlistarsmiðja

HestasmiðjaHestasmiðja

ListasmiðjaListasmiðja

LLííkamsrkamsrææktarsmiðjaktarsmiðja

MMóótorsmiðjatorsmiðja

ActionAction ferðirferðir

SamrSamrááðsfundirðsfundir



ÚÚt t íí llíífið fið áá nýný

EftirmeðferðEftirmeðferð
SkSkóólili

ÁÁfangaheimilifangaheimili
FFóósturheimilisturheimili
TilsjTilsjóónarsambýlinarsambýli
HeimHeim
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