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I alla familjer kan det i livet finnas perioder då de egna resurserna inte verkar

räcka till för att klara vardagen. Med hjälp av familjearbetet vill man hitta och

förstärka familjens egna resurser.

Familjearbetet omfattar rehabiliterande bistånds- och ändringsarbete som utförs i

familjens hem eller i dess näromgivning. Inom familjearbetet stöder man

familjerna i de olika livsskedena bl.a. vid föräldraskap, fostran, parförhållande och

vid andra vardagliga utmaningar.

Med hjälp av familjearbetet:

- Ges vägledning gällande vård och fostran av barn

- Ges vägledning för att behärska de dagliga rutinerna i hemmet

- Förstärks funktionsförmågan i familjen

- Stöds familjens förmåga till växelverkan

- Ges stöd för breddande av familjens sociala nätverk

- Ges stöd vid föräldraskap

- Förhindras utslagning

Modeller för familjearbetet:

- Diskussioner

- Hembesök

- Stöd och/eller hjälp i de dagliga funktionerna

- Att göra saker tillsammans med familjen

- Utnyttjande av olika metoder

- Vägledning

- Aktivitet

- Gruppverksamhet t.ex. stödgrupper

Familjearbetet är målinriktat och processmässigt arbete. Detta kräver att familjen

är motiverad för arbetet.

Målet är:

- att utgående från resurserna främja och stöda en positiv utveckling och

fostran för barnet

- samt att känna igen och förstärka de resurser som familjen har.

Familjearbetet är en serviceform som stadgas i socialvårdslagen och som är

planmässigt och arbetet utvärderas tillsammans med familjen under hela den tid

arbetet utförs.

Familjearbetet är en avgiftsfri service för klienten.

Sjundeå kommun har en enhet för familjearbete och där arbetar ett

multiprofessionellt arbetarpar. Du kan kontakta oss antingen per telefon eller e-

post. Du kan också lämna ett meddelande och vi kontaktar dig så snart som

möjligt. Ta kontakt så funderar vi tillsammans på det stöd ni behöver.

Kontaktuppgifter:

Enheten för familjearbete
Korgarsvägen 4 B 7
02580 Sjundeå

Christine Miiros 044 386 1569
christine.miiros@siuntio.fi

Tiina Rönnberg 050 386 0835
tiina.ronnberg@siuntio.fi

Bettina Riikonen 044 386 1574
stella.sjoblom@siuntio.fi
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