Et selvmord - mange berørte

Landsorganisationen
nefos’ hovedkontor
i Odense:

Kender du én, der har
taget sit eget liv?

NEFOS, Ejlskovsgade 13, 1.tv., 5000 Odense C.
Telefonnr. 6312 1226.
Mail: kontakt@nefos.dk
Kontoret i Odense har åbent
mandag til fredag kl. 09.00-13.00.

NEFOS har mange lokalafdelinger i hele landet
... og flere kommer til.
Kontakt hovedkontoret for information.

Er du familie eller ven?
Du kan få støtte og rådgivning

Økonomisk støtte, gaver og medlemsbidrag

Via netbank: Bankkonto hos Danske Bank, Reg.nr. 9570 Konto: 0011807305
Tekst: Dit navn/organisationens navn og e-mailadresse.
MobilePay: Mobilnr.: 511214
Tekst: Dit navn/organisationens navn og e-mailadresse.

NEFOS får støtte fra:

Socialstyrelsen, sundhedsstyrelsen, kommuner, fonde, private firmaer og privatpersoner.

kontakt@nefos.dk
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Du kan blive personligt medlem af NEFOS. Kontingentet koster årligt: 100 kr. for studerende og
pensionister, 200 kr. for øvrige enkeltpersoner og 300 kr. for familier. For mindre virksomheder,
institutioner, organisationer m.fl.: 500 kr. Større virksomheder: 1000 kr.

Netværket for selvmordsramte - www.nefos.dk

Et selvmord - mange berørte

Det er svært at være efterladt

• Vi ved, at det er følelsesmæssigt svært, når en nærtstående har taget sit
eget liv.
• Ud over dit tab, smerten og de mange ubesvarede spørgsmål, kan du også
opleve stærke følelser som ensomhed, afmagt og angst.
• Du vil også kunne opleve tanke-kaos.
• Det er næsten ubærligt, og mange af jer oplever, at det er totalt meningsløst.

Støtte og rådgivning til dig, der er efterladt
NEFOS (Netværket for Selvmordsramte) er en frivillig landsorganisation.
Vi har mange års erfaring og faglig kompetence inden for
rådgivning af - og støtte til mennesker der er i sorg, krise og kaos.
Vi kan tilbyde dig et frirum, hvor du kan tale om de følelser og tanker,
du kæmper med.

Hvor og hvordan

Vi tilbyder støtte og rådgivning ved at mødes med dig. Er det ikke geografisk
muligt, kan du få samtale via telefon eller over mail.

Hvem kan benytte sig af tilbuddet?

Alle som har oplevet, at en nærtstående person har taget sit eget liv.
Uanset om det netop er sket eller flere år siden.

Det er gratis at få støtte
og rådgivning af NEFOS
Nefos, tlf: 6312 1226

Individuelle samtaler

• Vi tilbyder dig op til 5 samtaler med en professionel rådgiver.
• Første samtale varer ca. 1½ time.
• De efterfølgende samtaler varer ca. 50 minutter.

Samtalegrupper: Her kan du møde andre i samme situation
•
•
•
•
•

Grupperne inddeles efter relation (fx forældre, søskende, partner)
En gruppe består af 5-8 efterladte
Gruppen mødes i 2 timer hver 14. dag. I alt mødes gruppen 8 gange
Nye grupper starter i midten af februar og midten af september
Gruppen ledes af to professionelle gruppeledere, som har viden og
kompetencer på området

Besøg til børnefamilier

• Bor du i Region Syddanmark?
• Er der mindreårige børn i familien, kan vi tilbyde familiebesøg i hjemmet.

Hjemmebesøg til ældre og andre med særlige behov

• Bor du i Region Syddanmark eller Region Midtjylland?
• Er du dårligt gående, pensionist eller ældre? Så kan vi muligvis besøge
dig i dit eget hjem.

Hvad kan hjælpe dig?
•
•
•
•

Redskaber til at mestre hverdagens belastninger og udfordringer
Mulighed for at dele erfaringer med andre i samme situation
Viden og indsigt gennem professionel rådgivning og støtte
Fornemmelse af igen at have kontrol i dit liv

Det gør vi hos NEFOS
•
•
•
•
•

Giver dig redskaber, du kan benytte i hverdagen
Undersøger hvad der skal til for, at du kan få det bedre
Vores professionelle rådgivere sikrer en anerkendende og åben dialog
Anvender tospors-modellen i vores sorghjælp
Supplerer erfaringsdelingen med aktuel og relevant faglig viden
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