Er insats kan göra stor skillnad.

Kontakta Familjehemsgruppen
www.pitea.se/familjehem

Vill du hjälpa ett barn
till ett bättre liv?

Bli kontaktfamilj.

Vem kan bli kontaktfamilj?

Vilket stöd får kontaktfamiljen?

Gifta, sammanboende, ensamstående – med eller utan
barn – kan bli kontaktfamilj. Det är viktigt att ni har en
stabil social situation och möjlighet att engagera er i ytterligare ett barn eller familj.

Som kontaktfamilj har ni en egen socialsekreterare på
familjehemsgruppen som ni alltid kan kontakta för råd
och stöd kring ert uppdrag. Som kontaktfamilj har ni
också möjlighet att delta i temadagar som Socialtjänsten
eller intresseorganisationer anordnar.

Först fyller ni i en intresseanmälan. Sedan får ni träffa
två socialsekreterare för att prata igenom förutsättningar
och möjligheter att bli kontaktfamilj.

Vem har rätt till stöd?
En socialsekreterare i barn- och ungdomsgruppen
bedömer om ett barn eller en familj behöver stöd i form
av kontaktfamilj. Stödet är frivilligt och utgår alltid från
barnets behov.

Vad ingår i uppdraget?
Att vara kontaktfamilj innebär att barnet eller barnen
vistas hos er en eller flera helger per månad.
Utifrån de önskemål och behov som finns i det aktuella
ärendet presenterar socialsekreteraren förutsättningarna
för kontaktfamiljen, om det känns intressant för er så
träffas socialsekreterare, kontaktfamiljen och de som
beviljats stödet för att starta upp kontakten.
Socialsekreteraren, kontaktfamiljen och de som beviljats
stödet kommer sedan att träffas var sjätte månad för att
följa upp uppdraget.

Ekonomisk ersättning
Ersättningen består av en arvodesdel och en omkostnadsdel och varierar utifrån hur kontakten lagts upp samt hur
många personer som innefattas.
Barnen är ansvars- och olycksfallsförsäkrade av Piteå
kommun.

Tystnadsplikt
Kontaktfamiljer har ingen lagstadgad tystnadsplikt men
för att kunna göra ett bra arbete är det viktigt att kontaktfamiljen får information om barnet/ungdomen. Kontaktfamiljer har därför en moralisk tystnadsplikt.

Vill du veta mer?
Ring oss gärna på tel 0911-69 60 00 och fråga efter en
socialsekreterare på familjehemsgruppen eller gå in på
www.pitea.se/familjehem och klicka er vidare till ”bli
kontaktfamilj”.

Välkomna att höra av er!
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