FRIDHEM
Skyddatboende för våldsutsatta kvinnor
med eller utan barn
VI ERBJUDER
•

Personal dygnet
runt

• Boende för små
och stora familjer

“alla har rätt
till ett liv fritt
från våld och
förtryck”

•Skyddsbedömning
• Akutplacering
• Transporttjänst
• Möjlighet att ta
med husdjur

SKYDDAT BOENDE I LUGN MILJÖ
Fridhem är ett skyddat boende beläget i Mellansverige
som tar emot våldsutsatta kvinnor från 21 år med eller
utan barn. Verksamheten är bemannad dygnet runt och
uppfyller Socialstyrelsens rekommendationer för
skyddat boende. Fridhem tar inte emot kvinnor i aktivt
missbruk.

• Skolgång och
syssselsättning
• Hälso- och
miljöprofil

AKUT
PLACERING

På Fridhem arbetar utbildad och erfaren personal som
har flera års dokumenterade kunskaper i arbetet med
kvinnor och barn som är och har varit utsatta för våld
och förtryck. Boendet består både av smålägenheter och
gruppboende. Möjlighet finns att ta emot husdjur.
Vid behov har vi möjlighet att erbjuda hämtning och
transport till Fridhem. Placering på boendet sker
utifrån beslut från socialtjänsten i den boendes
hemkommun. Vi arbetar på socialtjänstens uppdrag och
tar emot dygnet runt!

RING
070-3660817
VI HÄMTAR VAR NI ÄN
BEFINNER ER!
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SÄKERHET OCH PLANERING
Säkerhetsplanering, säkerhetsresonemang och utvecklande
säkerhetstänk påbörjas och arbetas med från dag ett och
fortlöper under hela vistelsen. Boendena har skalskydd i
form av lås, larm, insynsskydd m.m. Det viktigaste
säkerhetsarbetet består dock av förebyggande åtgärder. Den
boende måste vara en samarbetspartner i sin egen säkerhet.
En hot- och riskbedömning utförs på boendet samt en
genomförandeplan. Säkerhetsåtgärder, hot- och
riskbedömning som föreligger uppdateras ständigt då ny
information tillkommer och hotbilden förändras.

BARN I BOENDET
Fridhem har även
möjlighet att ta emot
husdjur

STÖD OCH AKTIVITETER
De boende erbjuds efter önskemål och förmåga,
att starta igång med olika aktiviteter,
stödsamtal och hjälp
medmyndighetskontakter. Fokus ligger på
social samvaro med en meningsfull vardag,
hälsa, fysisk och psykisk träning och en början
till att planera framtiden. Boende på Fridhem
ska även få möjlighet att delta i vårt hälso- och
idrottskoncept som handlar om att individen
ska stärkas fysiskt och mentalt och därmed få
möjlighet att öka sin självkänsla och få en
bättre förståelse för sig själv. När den
skyddssökande på Fridhem har en stabil grund
att stå på och har funnit trygghet i sig själv
blir det aktuellt att tillsammans med personal
börja förbereda och bygga för ett liv efter
Fridhem. Under utslussningen erbjuds en
fortlöpande kontakt efter individens önskemål
ochAktivt
i samrådliv
medisocialtjänsten.
lugn miljöMålet är att
alla individer ska få ett självständigt liv fritt
från
våldVilla
ochFridhe
förtryck!
Januari

Vi vill att barnen ska känna sig viktiga, sedda och trygga
och därför ger vi barnen en egen separat introduktion,
genomförandeplan och kontaktperson under tiden hos
oss. Åtgärderna ska förklaras, konkretiseras och
praktiseras för att barnen ska förstå sin situation.
Fridhems fysiska miljö är anpassad för barn och
ungdomar. Boendet ska stimulera till lek, lust och
kreativitet hos barnen. Under vistelsen erbjuds barnen
enskilda stödsamtal. Alla de aktiviteter som vi erbjuder
för vuxna finns anpassade för barn och vi kan erbjuda
hjälp med att hitta en lämplig skola.

Aktivt liv i lugn miljö

Fridhem är en del av NEPTUNA Omsorg.
Företaget bedriver skyddade boenden, jour & familjehem, socionombemanning samt utbildningsverksamhet.
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