Socialförvaltningen

Stödfamilj enligt LSS

Stödfamilj

- En värdefull insats!
Vad är en stödfamilj?
En stödfamilj är ett sätt för föräldrar till barn med funktionsvariation
att få avlastning samt en möjlighet till miljöombyte för barnen.
Vad gör man som stödfamilj?
En stödfamilj tar emot ett barn eller en ungdom med funktionsvariation i sitt hem. Som stödfamilj erbjuder du delaktighet i din familjs
vardag. Ni gör vanliga saker tillsammans. För många barn är det
viktigt att få vara i en annan miljö med närvarande vuxna. Uppdraget
bygger på ödmjukhet och respekt men framförallt på att ha roligt
tillsammans.
Vem kan bli stödfamilj?
En stödfamilj kan vara familj eller ensamstående person. Det krävs
ingen särskild utbildning men man behöver ha ett stort engagemang
och en trygg och stabil livssituation och vill göra en insats över en
längre tid.
Det är en fördel om familjen eller någon i familjen har erfarenhet av
personer med funktionsvariation.
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Vilket stöd får man som stödfamilj?
Man får stöd och vid behov den utbildning och handledning man
behöver för att utföra sitt uppdrag som stödfamilj och en ekonomisk
ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.
Hur blir man stödfamilj?
Anmäl intresse via intresseanmälan på krokom.se/gor-en-insats
(eller scanna qr-koden längst ner på sidan), ring eller skicka e-post.
Vi kommer att göra utdrag ur belastningsregistret och ur socialregistret där vi specifikt tittar på:
•
•
•

Har man under de senaste åren varit föremål för utredning kring
sina egna barn?
Har man stadigvarande och just nu bistånd från IFO?
Är man aktuell för öppenvårdsbehandling avseende eget missbruk eller våld i nära relation?

Är du/ni intresserad kontakta Stöd och service
Elvira Lindvall, Stöd och service 0640-168 28
E-post: elvira.lindvall@krokom.se
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