Har ni behov av
familjehem?

Adonia Omsorg har funnits sedan 2013 och startade med att erbjuda stödboende. En
naturlig utveckling har varit att också erbjuda boende med stöd, boende utan stöd och
skyddat boende. Vi finns på flera orter i landet.
Adonia Omsorg består i dag av fem enheter på fyra orter i Västra götland. Vårt
huvudkontor ligger i Göteborg. Familjehemsenheten utgår från vårt kontor i Ulricehamn.
Vi är sammanlagt 25 anställda varav två familjehemskonsulenter.
Under 2016 kom tankarna att också bedriva familjehemsvård – detta fö r att kunna
erbjuda en kedja av stö d till de barn och familjer vi kommer i kontakt med. Exempelvis
att kunna flytta vidare från familjehemmet till stödboende, boende med stöd eller
boende utan stöd
Vi bedriver idag Adonia omsorg familjehem som ä r en konsulentstö dd
familjehemsverksamhet fö r barn och unga 0–17 å r samt vuxna.

Hur jobbar vi:
•
•
•
•
•
•

Minst ett besök var 6:e vecka, tätare initialt.
Anpassat stöd av familjehemskonsulent.
Telefonkontakt efter familjens behov.
Handledning en gång i månaden.
Fyra utbildningsdagar per år.
Beredskapstelefon med tillgänglighet 24 timmar om dygnet.

Vi erbjuder:
•
•
•
•
•

Familjehem utredda enligt Källvestensmodellen.
Vi konsulenter är utbildade i familjehamshandledning samt systemteori.
Vi familjehemskonsulenter håller i behandlingsansvaret gällande placeringen,
stö d till familjehemmen samt ansvarar för kontakten med er på socialtjänsten.
Vi utbildar samtliga familjehem är i ”Ett hem att växa i”
Vi stöttar familjehemmet i att sätta ihop en ”livsbok” åt de placerade barnet.
Viktigt för oss i hela arbetet runt en placering är att ha målsättningen att:

•
•
•
•

barnet känner lugn och trygghet.
barnet få r en fungerande skolgå ng och nå r godkä nda betyg,
barnet få r en meningsfull fritid.
barnet blir en sjä lvstä ndig individ med egna livsmå l.

Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv dä r den unges behov och
förutsättningar sätts i centrum.
Familjehemskonsulenten ansvarar för att vi alla skall arbeta för att följa målen i vård och
genomförandeplanerna.
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