FORANDRINGER
SKABES AF JER
i samarbejde med os

FAMILIEBEHANDLING
Solutionsbywulf tilbyder familiearbejde og kontaktpersons
opgaver, som nogle af kerneopgaverne i vores sociale
tilbud. Familiearbejdet er en individuelt tilrettelagt indsats,
hvor målet aftales mellem familie og os. Ved henvisning
fra Børnefamilieafdelingen er sagsbehandler også med til at
tilrettelægge forløbet.

solutionsbywulf.dk

Familiearbejdet skal hjælpe jer til at skabe de
forandringer, som I ønsker jer i familien.
Vi har fokus på, hvordan I ønsker, at
jeres familie skal have det, og vi tror på,
at I har de ressourcer og kompetencer,
der skal til for at skabe udvikling og
forandring for hele familien.

Hvordan vil I gerne have, at
jeres familieliv ser ud, når
problemerne er løst?
Mål for forløbet kan for være at:
•
Styrke forældrerollen.
•
Øge trivsel, så det bliver rarere at
være i familien.
•
Udvikle gode måder til at håndtere
uenighed og konflikter.
•
Støtte op om børnenes skolegang.
•
Udvikle og sikre god kommunikation mellem børn, unge og voksne,
og de voksne indbyrdes.

Alle familieforløb tilrettelægges med
udgangspunkt i den enkelte familie
og vil fokusere på de ønskede forandringer, og hvordan I som familie kan
gøre mere af det, der virker og bærer i
den retning, I gerne vil.

Hvad skal blive anderledes
for at du som sagsbehandler,
bliver mindre bekymret for
barnet?
Familiebehandling er et udviklingsforløb
til familier, hvor enten forældrene selv,
eller andre voksne omkring familien, er
bekymrede for, hvordan børnene har
det. Som familie kan I selv henvende jer,
ligesom Børnefamilieafdelingen i kommunen kan kontakte os med henblik på
rådgivning eller familiebehandling.

Vi har ikke én bestemt måde at arbejde på, men
en bestemt måde at tænke på - dét er kendetegnet
for firmaet, tilbuddene og menneskerne bag.
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