Vill du veta mer om hur
du kan ge ett barn eller en
ungdom en bra start i livet?

Välkommen att besöka oss på www.vaxjo.se/familjehem
eller kontakta oss på 0470-410 00 för att få veta mer.
Eller kan du fylla i kupongen nedan och lämna i vår monter
så kontaktar vi dig och ger dig mer information.
Kontakta mig gärna så att jag får mer information hur just jag kan hjälpa
till med att ge barn och ungdomar ett nytt tryggt hem.
Jag heter:...........................................................................................................................
Jag kan kontaktas på telefon:....................................................................................

Förändra ett liv för ett
barn eller en ungdom!
Bli familjehem. Du behövs!
Många barn i Växjö kommun behöver, av olika skäl, en extrafamilj
eller ett helt nytt hem. Därför behövs du som vill öppna din dörr
och ditt hjärta för ett barn eller en tonåring.
Vi letar efter stora såväl som små familjer, i hus på landet eller i lägenhet
i staden och med olika kulturell bakgrund. Det viktigaste är att du är trygg
och har utrymme och engagemang för barnet.
Varje familj utreds och kontrolleras noga och vi ger dig skräddarsydd
utbildning och löpande professionell handledning.
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Vad är ett familjehem?
Ett familjehem är en familj som på uppdrag av socialtjänsten tar
emot ett barn i sitt hem för en kortare eller en längre tid.
Ett barn som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar.
Som familjehem har man som uppgift att ge barnet en naturlig
hemmiljö och en familjegemenskap. I praktiken betyder det att
hjälpa och stötta barnet med vardagliga saker.
Utöver det som ingår i vardagssysslor behöver en familjehemsförälder stödja barnet i att ha kontakt med sina föräldrar och
även ha kontakt med myndigheter.

Vem kan bli familjehem?
Ett familjehem kan se ut på olika sätt, det finns inga färdiga
mallar. Det kan vara en liten eller stor familj, med eller utan barn,
bo i staden eller på landet och ha olika kulturell bakgrund.
För att bli familjehem måste man genomgå en omfattande
utredning där man tar reda på om familjen har det överskott av
tid, engagemang och praktiskt utrymme som ett familjehems–
uppdrag innebär.
Under utredningstiden tas registerutdrag från polis, kronofogden, försäkringskassan och socialtjänsten. Information inhämtas från referenter. Hembesök, djupintervju och samtal med
eventuella hemmavarande biologiska barn är en viktig del i
utredningen.
När utredningen är avslutad återkopplas resultatet till familjen
och det beslutas om ett eventuellt uppdrag som familjehem.
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Att vara familjehem
Grunduppdraget för familjehemmen är detsamma oavsett hur
den sociala situationen ser ut.
Som familjehem tar du tar du hand om och vårdar någon
annans barn i samarbete med socialtjänsten och barnets
föräldrar.
Som familjehemsförälder är man däremot inte vårdnadshavare.
Det betyder att stora beslut som rör barnet fattas av barnets
vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn eller
i vissa fall socialnämnden.
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