VI HJÆLPER BØRN MED ADHD OG DERES FAMILIER TIL ET BEDRE LIV
I Center for ADHD arbejder vi for at skabe et bedre liv for børn med uro og opmærksomhedsproblemer. Vi fokuserer på de relationer, der hver dag omgiver børnene – i
hjemmet, skolen og daginstitutionen. Det gør vi, fordi den måde, vi som omgivelser
møder børnene på, er afgørende for, hvordan deres liv bliver. Og jo tidligere indsats,
jo bedre er mulighederne for at videreudvikle børnenes ressourcer og sociale kompetencer.
Vi kendes på vores imødekommenhed, dybe dedikation og høje faglighed. Vi er
non-profit, kræver ingen diagnose eller visitation på forhånd – og vores dør er altid
åben. Vi går op i at skabe en rar atmosfære, hvor både forældre og børn føler sig hjemme. Hos os er der ro og plads til at sænke skuldrene.

Vi skaber positive relationer
Vores ambition er at hjælpe så mange børn og familier som muligt. Det gør vi ved at
sikre, at vores viden og erfaringer kommer bredt ud gennem forskellige kanaler. Kernen i arbejdet er relationerne rundt om barnet. Derfor træner vi forældre og efteruddanner lærere og pædagoger. Vi kobler højt specialiseret psykologisk og pædagogisk
viden med jordnære redskaber, som forældre og fagpersoner kan bruge i dagligdagen.

Vi udvikler ny viden
Vi er med til at definere fremtidens behandling ved at bygge videre på anerkendte
metoder og konstant tænke nyt. Hele tiden med øje for, at det skal gøre en forskel for
børnene. Vi ser det som et særligt ansvar at bidrage til ny forskning og viden.

Vi blander os i samfundsdebatten
Børn fortjener det bedste, og derfor blander vi os i samfundsdebatten med en tydelig
stemme, der også kan høres i den politiske arena. Altid med udgangspunkt i den høje
faglighed og for at sikre, at børnene og deres familier får et bedre liv.

