Familjehem

Nämndemansgårdens
familjehemsverksamhet
finns till för barn,
ungdomar och vuxna
Våra familjehem
Familjehemmen inom Nämndemansgårdens
verksamhet bedrivs utifrån intresse och erfarenhet av
beroendeproblematik. Alla våra familjer utbildas, stöds
och handleds av erfarna konsulenter med gedigen
kunskap av beroendeproblematik.
Att bo och få omsorg i våra familjehem innebär att få
leva ett tryggt vardagsliv, i stabila och nära relationer
i hemmiljö. Den placerades individuella behov och
förutsättningar är alltid utgångspunkten när vi gemensamt skapar vardagen av tex skolgång, arbete och fritid
för ett fungerande och tryggt liv.

Familjen utgör basen i vardagen, och till stöd har alla
familjehem en jour dygnet runt, sju dagar i veckan. Dit
kan man vända sig vid akuta ärenden. Här möter man
professionell vägledning och stöttning av ett arbetslag
bestående av socionomer, sjuksköterskor, psykologer/
psykoterapeuter, drogterapeuter och behandlare.
Nämndemansgården ger alla sina familjehem
kontinuerlig fortbildning inom beroendeproblematik
som ex relationell behandling, anhörig, vuxet barn
utbildningar

Berättelser från två av våra familjehem

Fördelen med att vara Familjehem åt Nämndemansgården är
de stödet vi får under placeringstiden oavsett tid på dygnet,
då det ibland har kunnat uppstå oväntade situationer.
Vi har även kontakt med andra familjehem inom
verksamheten som vi kan dela erfarenheter med.
Vi är väldigt nöjd med Nämndemansgården upplägg och
känner att vi kan vara delaktiga.”
Daniela Hassenstein

“Vi har varit familjehem åt Nämndemansgården i snart 6år,
och vi ser de som en del av vår vardag. Vi upplever de som en
naturlig del av vår familj. Vi tycker att det är mycket givande
och spännande att man får utmanas och utvecklas tillsammans med ungdomar. Vi anser att de är att ha en betydande
inverkan och att man får chansen att göra skillnad på riktigt.
Det som är skönt med att vara familjehem åt Nämndemansgården är att man alltid har stöd i oväntade situationer
som kan uppstå och de finns alltid någon att ringa om man
behöver det, stora som små frågor. Vi har även kontakt med
andra familjehem inom verksamheten som man kan dela
erfarenheter med.
Vi känner oss nöjda med upplägget och är fria att vara med
och påverka när vi har placeringar.”
Katarina Pedersen

För ytterligare information kontakta:
Jens Wallman

Ring 0708- 50 57 83
jens.wallman@namndemansgarden.se
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“Vi har varit familjehem åt Nämndemansgården i ca 3 år.
För oss känns det naturligt att ta in en Ungdom i vår familj.
Arbetet är utmanande, stimulerande och utvecklande.
Genom att vara Familjehem har vi förmånen att få följa och
motivera ungdomen i dennes process och utveckling.
Vi fungera även som ett förstärkt stöd, för att Ungdomen
senare ska kunna flytta ut till eget boende eller en utsluss
lägenhet.

