Om att vara kontaktperson
Vad är en kontaktperson?

En kontaktperson är en medmänniska som har till uppgift att skapa
en förtroendefull relation med ett
barn eller en ungdom. Innehållet i
kontaktpersonsuppdraget styrs av
barnets/ungdomens behov. Behovet
av stöd kan se olika ut och därmed
kan också din funktion som kontaktperson variera liksom omfattningen
av uppdraget. Anledningen till att
ett barn/en ungdom behöver stöd
kan vara flera, exempelvis problem i
skolan, familjerelationer, missbruk,
utagerande beteende, psykisk problematik m m. Många barn/ungdomar
behöver en vuxen att tala med och
anförtro sig åt och som kontaktperson och medmänniska kan du fylla
en viktig funktion. Att vara kontaktperson innebär att du träffar ett
barn eller en ungdom en, eller ett par
gånger i veckan.

Kontaktperson

Socialtjänstens uppgift är att hjälpa
barn och ungdomar att kunna växa
upp under trygga förhållanden.
Barnens bästa står i fokus och skall
vara vägledande i arbetet. Om barn
riskerar att fara illa på något sätt, är
det socialtjänstens uppgift att hjälpa
barn och föräldrar med råd, stöd,
vård och behandling. Ett sätt att
stödja och hjälpa barn och ungdomar
kan vara att tillsätta en kontaktperson. Vad är då en kontaktperson och
vem kan bli kontaktperson?
Vad göra?
- vara vuxen
- fika, läxhjälp, träna, promenera
- stärka svaga sidor
- både allvar och kul
- kan vara början på en livslång relation

Vem kan bli kontaktperson?

Vem som helst kan bli kontaktperson, man behöver inte vara professionell. Har du ett samhälleligt engagemang och en vilja att hjälpa barn
och ungdomar med behov av stöd
kan ett kontaktpersonsuppdrag vara
ett spännande och givande sätt att
arbeta med barn och ungdomar. För
att kunna bli kontaktperson måste
du genomgå en utredning och samtal
om vilka typer av uppdrag som passar just dig.

Vad erbjuds dig som kontaktperson?
När du får ett uppdrag får du handledning av en socialsekreterare.
Socialtjänsten anordnar också träffar
där alla som är kontaktpersoner
inbjuds.
Många säger att själva uppdraget gett
dem mycket tillbaka.

Ersättning?

Du får ersättning för dina utlägg, i
form av en omkostnadsersättning.
Det utgår också ett mindre arvode,
som är beskattningsbart. Storleken
på arvodet styrs av omfattningen och
svårighetsgraden på uppdraget och
kan därför variera.

Om att vara
kontaktperson

För mer information kontakta:
Avdelningen Barn och familj
Willans Park 3
Box 1222
351 12 Växjö
Socialsekreterare Helene Kastens
Telefon 0470-437 52
E-post: helene.kastens@vaxjo.se

