Arbete och välfärdsförvaltningen

Vi söker kontaktfamiljer

För vem behövs kontaktfamilj?
En kontaktfamilj tar emot ett eller flera barn oftast en eller två helger
i månaden ibland även vardagar. Barnen kan vara från cirka tre år
och äldre. Gemensamt för alla barnen är att de behöver förebilder,
någon som har extra tid för just dem, ger omsorg, trygghet och sätter
gränser.
Att barn behöver
Barnen behöver förebilder,
kontaktfamilj kan bero på
många olika orsaker men
någon som har extra tid
ofta beror det på att
för just dem och som sätter
föräldrarna tillfälligtvis
gränser.
behöver hjälp med att
aktivera och stimulera sitt
barn. Barnet kan ha behov av extra stöd och uppmärksamhet. Det
finns också föräldrar som är ensamma och/eller hamnat i någon
tillfällig kris och därför inte kan ägna sig åt barnet full ut. Barnet
kommer antingen själv eller tillsammans med syskon till en
kontaktfamilj.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

Att vara kontaktfamilj innebär att du/ni tar hand om ett eller flera
barn ungefär en till två gånger i månaden. Barnet sover över och är
en del i familjens vardag och aktiviteter. En socialsekreterare har
ansvar för barnet och erbjuder familjen råd och vägledning i
uppdraget.

Gemensamt för barnen är att de behöver någon som har lite extra
tid och engagemang för dem, intresserar sig för vad som händer i
deras liv och ger omsorg.

Ett arvoderat uppdrag

Att vara kontaktfamilj är att ha ett uppdrag från Arbete och
välfärdsförvaltningen och likställs inte med en anställning. Som
uppdragstagare får du/ni en mindre arvodesersättning beroende på
hur uppdraget ser ut. Omkostnadsersättning utgår också, vilket ska
täcka de kostnader du/ni har i samband med uppdraget.

Bli kontaktfamilj

Kontakta oss för en intresseanmälan. Vi utreder om du och din
familj är lämplig för att vara kontaktfamilj. Vi gör hembesök och
intervjuer. Vi hämtar också registeruppgifter från
kronofogdemyndigheten, polisen, försäkringskassan och
socialregistret.

Vi matchar familjer med barnets behov. Det är därför viktigt för oss
att få en bild av dig/er och vilken typ av uppdrag som passar bäst in
i din/er familj.

Vi söker ständigt nya familjer

Är ni en familj med mycket engagemang, omsorg och tid och
intresserade av uppdraget att vara kontaktfamilj? Då är du/ni
välkomna att kontakta oss i familjehemsteamet på Arbete och
välfärdsförvaltningen så berättar vi mer. Du kan även anmäla ditt
intresse på vår webbplats.

För mer information
Arbete och välfärd
Familjehemsteamet
Tel: 044-13 50 00
familjehemsrekrytering@kristianstad.se
www.kristianstad.se/familjehem

