Stöd Lille Hans
Verksamheten inom Insamlingsstiftelsen Lille
Hans bygger på bidrag från organisationer,
företag, stiftelser, fonder och enskilda personer.
Lille Hans är godkänd av Länsstyrelsen i
Stockholm och står under kontroll av
SFI – Stiftelsen för Insamlingskontroll med ett
så kallat 90-konto.

Vill du veta mer
Kontakta gärna någon i Insamlingsstiftelsen
Lille Hans styrelse för mer information om
verksamheten. Du får då veta hur man kan få
ekonomiskt stöd eller bli bidragsgivare. Telefon
och adresser finns på Lille Hans webbplats:
www.lillehans.se
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Upplysningar kan också lämnas av Svenska
psykoanalytiska föreningens kansli,
telefon 08-10 80 95. Där kan man också fråga
efter en broschyr om psykoanalys för barn och
ungdomar.
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Bidrag tas tacksamt emot på postgiro 90 10 45-5
www.lillehans.se
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Insamlingsstiftelsen
Lille Hans ger
ekonomiskt stöd
till familjer
vars barn är i behov
av psykoanalys

Ibland kan det vara
svårt att vara barn
Alla barn har under sin uppväxt övergående
besvär som oftast är helt naturliga och hör till
utvecklingen. De kan ta sig olika uttryck:
magont inför skoldagen, fixa idéer om mat eller
kläder, ritualer vid läggdags, rädsla för farliga
djur under sängen, spöken i garderoben och så
vidare.
Barn kan vara deprimerade. De kan vara bråkiga
och besvärliga utan att någon förstår vad de i
grund och botten lider av.
Andra barn passerar skoltiden utan att deras
svårigheter uppmärksammas. De isolerar sig
och känner sig värdelösa trots goda
skolprestationer. Några påkallar i stället de
vuxnas uppmärksamhet genom sin rastlöshet
och sina svårigheter att koncentrera sig.
Tonåringar kan vackla i sin identitet.
Vem är jag? Vad ska det bli av mig?
Sex, mat, droger, kompisrelationer, ja
livet självt: allt känns osäkert.

Det kan behövas hjälp
När sådana symptom inte går över kan det vara
ett uttryck för att en låst situation etablerats
inom barnet. Då kan man behöva professionell
hjälp att bearbeta de bakomliggande problemen.

Med psykoanalys kan de
här barnen få hjälp
Flicka 10 år, blyg, återhållsam,
raseriutbrott, få kamrater
Pojke 12 år, ångest, rädsla, illamående
Flicka 5 1/2 år, ångest, tvångstankar,
ledsen, bekymrad
Flicka 17 år, tappat livsgnistan, hetsäter tidvis
Pojke 9 år, säger att han inte vill leva
Flicka 7 år, matproblem, överviktig,
bryr sig inte om andra.

En kostnadsfråga
Samhällets stöd till psykoanalytiska behandlingar räcker inte. Därför måste familjerna i de
flesta fall bekosta behandlingen själva.
Lille Hans ger ekonomiskt bidrag så att det kan
bli möjligt för en familj att låta ett barn få gå i
psykoanalys.
En psykoanalys är ett långsiktigt åtagande. Lille
Hans reserverar därför varje år medel så att de
behandlingar som vi har åtagit oss att stödja
kan fullföljas.
Barn- och ungdomspsykoanalys utövas av
läkare och psykologer som förutom en 4-årig
utbildning i psykoanalys med vuxna har en
påbyggnadsutbildning i psykoanalys med barn
och tonåringar.

