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TUBA får 6 millioner i satspuljemidler
Med en bevilling på 6 millioner kroner af satspuljemidlerne har TUBA - Terapi og Rådgivning for Unge,
der er Børn af Alkoholmisbrugere - fået en økonomisk håndsrækning.
Pengene er driftsmidler og kommer fra Socialministeriets satspuljemidler, som netop er fordelt til
private organisationer og NGOer.
"Vi er utroligt glade for, at TUBA har fået 6 millioner kroner af satspuljemidlerne. Det er en
anerkendelse af vores arbejde for de belastede unge, der kommer fra alkoholfamilier," siger landsleder
i TUBA, Henrik Appel.
TUBA fik i 2012 fondspenge fra blandt andet Egmont, Bikuben og Lauritzen
"Men vi mangler stadig 5 millioner kroner til at bevare vores 12 afdelinger i landet og derfor håber vi,
at endnu flere private og offentlige instanser får øje på vigtigheden af vores arbejde. Misbrugerne er
garanteret behandling - men de unge svigtede skal vi hjælpe, og derfor har vi brug for al den
økonomiske hjælpe vi kan få. Det ville være en katastrofe for de unge, hvis vi skal lukke afdelinger,"
siger Henrik Appel.
FAKTA
TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere) er en selvstændig
organisation ejet af Blå Kors Danmark med i alt 12 afdelinger i hele landet.
TUBA tilbyder unge mellem 14 og 35 år terapeutisk behandling enten individuelt eller i grupper.
Hvert år får 1600 unge hjælp og gratis terapi i TUBA.
Lige nu er der 600 på venteliste og op til to års ventetid i de store byer.

Kontaktinformation
Yderligere information og aftale for interview eller kontakt til cases: Landsleder i
TUBA, Henrik Appel, hae@tuba.dk, tlf: 20144171
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