JanusCentret
Psykologisk udredning og
behandling til børn og unge
med seksuelt bekymrende eller
krænkende adfærd

Endvidere rådgivning, supervision og
undervisning til forældre og professionelle

JanusCentret
JanusCentret har til formål at forebygge seksuelle overgreb mod børn og unge
ved at gribe ind så tidligt som muligt over for børn og unge, der udviser seksuelt
grænseoverskridende adfærd.
Centret tilbyder psykologisk udredning, behandling og mediation rettet mod børn
og unge, der har udsat andre børn for seksuelle overgreb eller grænseoverskridende handlinger. Der kan bl.a. være tale om blufærdighedskrænkelse og beføling
såvel som grovere seksuelle overgreb.
Centrets tilbud henvender sig også til forældre og professionelle, der er i kontakt
med disse børn i forbindelse med deres arbejde. Derudover tilbydes supervision,
undervisning og rådgivning.

Børn og unge, der henvises til JanusCentret, tilhører
typisk en af følgende grupper:
n

Børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt, viser tegn på mistrivsel
og manglende social tilpasning og har vanskeligheder i forhold til skole,
kammerater mv.

n

Børn og unge med mindre tydelige tegn på mistrivsel fx ensomhed og manglende sociale kompetencer i forhold til både jævnaldrende og andre.

n

Børn og unge med ADHD.

n

Børn og unge med psykisk udviklingshæmning eller autismespektrumforstyrrelser.

Nogle børn og unge forstår ikke,
hvor andres grænser går

Hvad tilbyder JanusCentret?
JanusCentret tilbyder ambulant udredning og behandling til børn og unge, der udviser
seksuelt bekymrende adfærd. Tilbuddene omfatter også familier til disse børn og unge.

Centret tilbyder:
n

Psykologisk udredning af barnets eller den unges vanskeligheder og ressourcer med henblik på en
vurdering af behovet for intervention og behandling

n

Psykologisk undersøgelse herunder test

n

Risikovurdering

n

Kriseintervention og -samtaler

n

Psykologisk behandling af barnet eller den unge, både individuelt og i grupper

n

Forældre- og familiesamtaler

n

Mediation/genoprettende møder mellem offer og krænker, andre involverede og forældre

n

Rådgivning og supervision til involverede professionelle, fx sagsbehandlere, psykologer, pædagoger m.v.

n

Rådgivningsgrupper til forældre, hvis barn har begået seksuelle overgreb

n

Supervision af socialpædagogers indsats i relation til anbragte børn og unge

n

Kurser, foredrag og uddannelsestilbud til professionelle; bl.a.:

		

»

Kommunale sagsbehandlere

		

»

Personale på døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier

		

»

Lærere

		

»

Psykologer

		

»

Personale i daginstitutioner

		

»

Politi

		

»

Børnepsykiatere

		

»

Børnelæger

		

»

Sundhedsplejersker og sygeplejersker

		

»

Uddannelsesinstitutioner

Henvisning til JanusCentret
Henvisning af børn og unge til JanusCentret finder sted i samarbejde med de
sociale myndigheder. I forbindelse med udredningen afdækker JanusCentret
barnets eller den unges vanskeligheder og ressourcer i samarbejde med socialforvaltningen, andre relevante professionelle og de primære omsorgspersoner.
Ud fra denne udredning vurderes behovet for hjælp. Hvis barnet eller den unge
ikke er egnet til behandling i centret, vil der i stedet blive rådgivet om andre
indsatsmuligheder.

Finansiering
Se centrets hjemmeside eller kontakt JanusCentret for oplysning om priser på
centrets tilbud og ydelser.

www.januscentret.dk

At være i tvivl og dele denne tvivl med
andre er at være professionel

Baggrund for JanusCentret
JanusCentret blev oprettet som led i regeringens handlingsplan om bekæmpelse af
seksuelt misbrug af børn. Projektet blev sat i værk af Socialministeriet d. 1. april
2003. Centret fungerer nu som selvejende institution. Centret en del af regeringens samlede strategi til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn
(Handling bag ord, Regeringen maj 2011).

Forskning
JanusCentret har en videnscenterfunktion, der baserer sig på data fra udrednings- og
behandlingssager. Den indsamlede viden formidles på kurser og uddannelsesforløb, i
artikler samt gøres tilgængelig i rapporter på centrets hjemmeside.

Janus som symbol på fortid og fremtid
Janus var en romersk gud, der var karakteriseret ved to
ansigter. Det gav ham overblik og satte ham i stand til at
se både frem og tilbage – mod fortid og fremtid på samme
tid. Janus var samtidig den romerske gud for begyndelse
og har lagt navn til årets første måned - januar.

coma.dk . 8618 3412

Janushovedet er valgt som symbol for JanusCentret, da
det symboliserer den dobbelthed, der ligger i, at børn og
unge, der begår seksuelle overgreb, ofte selv har været udsat for omsorgssvigt i deres barndom. På den måde symboliserer Janushovedet både offer- og krænkerperspektivet
samt fortids- og fremtidsperspektivet.

Læs mere på www.januscentret.dk,
eller ring på tlf.: 3369 0369

Vesterbrogade 35 A, 3. sal
1620 København V
T: 3369 0369
F: 3369 0432
info@JanusCentret.dk
www.JanusCentret.dk

Centret er
VISO-leverandør

