Familjeenheten
Västerviks kommun

Familjeenheten
Enligt föräldrabalken och socialtjänstlagen har alla barn och
ungdomar rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vi
erbjuder allt från råd och stöd till behandlingsinsatser för
samtliga kommuninvånare. Man kan få hjälp av professionella
med eller utan biståndsprövning.
Familjeenheten är en öppenvårdsenhet inom Individ- och
familjeomsorgen. Vårt bemötande skall präglas av respekt,
ärlighet och lyhördhet inför de som besöker oss. Upplevelsen
av att ha blivit lyssnad på och respekterad kan vara
avgörande för hur man uppfattar att man fått hjälp. Vi har
tystnadsplikt.
Föräldrar och deras barn i en ålder 0-18 år är välkomna till
oss.
Vi erbjuder

Vi erbjuder bland annat gruppverksamhet genom KLARAgruppen till barn och ungdomar samt olika föräldrastödsinsatser.
Till enskilda individer och familjer erbjuder vi information,
rådgivning, psykosocialt stöd och pedagogisk hjälp. Detta kan
ske genom samtalsserier, familjesamtal, samspelsträning,
praktiskt stöd eller genom nätverksmöten.
I vårt arbete samarbetar vi även med förskolor, skolor och
övriga myndigheter.

Om oss

Vi som arbetar på familjeenheten är utbildade i att arbeta
med barn, ungdomar och familjer. Vi har mångårig erfarenhet
av olika typer av socialt arbete. Hos oss finns socionomer,
behandlare, familjebehandlare och fältassistenter. Flera av
oss har olika vidareutbildningar inom socialt arbete. Vårt mål
är att du skall bli väl bemött, lyssnad på och erbjuden hjälp
för att möta dina behov.
Välkommen att kontakta oss!
Anmälan enligt Socialtjänstlagen

Alla som i sitt arbete kommer i kontakt med barn är skyldiga
att anmäla till Socialförvaltningen om man misstänker att ett
barn far illa. En anmälan görs till Individ- och
familjeomsorgens myndighetsenhet.
Utredningsgruppen, myndighetsenheten
Box 22, 593 21 Västervik
0490-25 40 00 (Växeln, fråga efter Myndighetsenheten)

Råd & Stöd
Råd och stöd kan vi ge de barn, ungdomar, föräldrar och
familjer som önskar det. Vi erbjuder hjälp och det är den
sökande som själv avgör hur länge kontakten pågår. Det kan
handla om allt från ett rådgivande samtal till att hela familjen
deltar i en serie av familjesamtal. Det är familjens behov som
är avgörande för kontakten. Vid råd och stöd sker ingen
registrering.
Vi erbjuder även medling mellan gärningsman och brottsoffer
där gärningsmannen är under 21 år.
Behandling
Vi utför behandling i öppenvård efter beviljat bistånd. Denna
insats styrs av den utredning som myndighetsenheten gjort.
Här sker samarbete mellan familjen, behandlare och
handläggare för att uppnå de uppsatta målen.
Ungdomar som döms till ungdomstjänst eller ungdomsvård
har även kontakt med oss. Vid ungdomstjänst tar någon av
oss kontakt med ungdomen och hjälper till med att anordna
praktikplats där domen avtjänas. Vi håller en kontinuerlig
kontakt under hela ungdomstjänsten.

Familjecentral
Här erbjuds råd och stöd genom samtal och gruppverksamhet
till blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år.
Kontakten kan till exempel handla om föräldrarollen,
bemötande av barn eller parrelationen.

Fältverksamhet
Två fältare arbetar med förebyggande och uppsökande
verksamhet riktad till ungdomar 12-18 år i Västerviks
kommun. Fältarna är en resurs för ungdomar och rör sig i
miljöer där ungdomar befinner sig, så som på skolor,
fritidsgårdar och på stan.
Fältarna finns på Facebook med användarnamn Fältare
Västervik.

Familjerätt
Familjerätten arbetar med separerade föräldrar med barn
under 18 år. Föräldrar som har svårt att komma överens i
olika frågor om barnen kan få stöd och hjälp att göra
överenskommelser i så kallade samarbetssamtal.
Familjerätten gör också utredningar om vårdnad, boende
eller umgänge på uppdrag av domstol.
Fastställande av faderskap för barn till ogifta föräldrar och
adoptioner sköts av familjerätten.

Kontakta oss
Postadress

Västerviks Kommun
Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22, 593 21 Västervik
Öppettider

Måndag-fredag 08.30-16.00
Lunchstängt 12.00-12.45
Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik
Telefon

0490-25 50 00
Enhetschef
0490-25 51 27
Samordnare
0490-25 51 26
Samordnare familjerätt
0490-25 51 30
Kommunens växel
0490-25 40 00

