Välkomna till oss!
Vi finns på Mellanvägen 3 i Svenstavik; nedre plan i
Familjens hus.
Våra öppettider är:


Onsdagar 09:00 – 12:45

Bra att veta om vår familjecentral


Det kostar inget att delta i verksamheten.



Du väljer själv vad du vill göra.



Du kan komma och gå som det passar dig under våra
öppettider.



Du ansvarar själv för de barn som du tar med.



Vi hjälps åt att plocka undan de leksaker och det materiel
som vi tagit fram.



Ta gärna med mellanmål eller lunch.



Här finns även mikrovågsugn för dig som vill värma mat
till dig själv eller ditt barn.



Fika finns att köpa till självkostnadspris.

*Referens; Föreningen för familjecentralens främjande

SVENSTAVIKS

FAMILJECENTRAL
- EN MÖTESPLATS FÖR BARNFAMILJER OCH BLIVANDE FÖRÄLDRAR

Familjecentralen finns för blivande
föräldrar och barnfamiljer!
VAD ÄR SVENSTAVIKS FAMILJECENTRAL? Familjecentralen är en mötesplats
för barnfamiljer i åldrarna 0-6 år och blivande föräldrar bosatta i Bergs
kommun. Här har du möjlighet att träffa andra familjer för att utbyta
erfarenheter, få information eller råd och stöd. Familjecentralen är en
lättillgänglig plats för alla familjer; oberoende av förutsättningar,
livsomständigheter, kulturtillhörigheter eller etnicitet.
Familjecentralen har som mål att bedriva verksamheten för att vara
hälsofrämjande, allmän, tidigt förebyggande och stödjande; där barns
bästa står i centrum. Familjecentralen ska främja skyddsfaktorer och
minska riskfaktorer inom barnfamiljer.
VÅRT UPPDRAG ÄR ATT :








Vara tillgänglig som en nära mötesplats
Stärka det sociala nätverket
Skapa arbetsformer där både barn och vårdnadshavare är delaktiga
Vara ett centrum för kunskap och information
Ge råd och stöd
Erbjuda samarbetssamtal
Erbjuda god service genom samarbete mellan olika yrkeskategorier

FAMILJECENTRALEN ÄR ETT SAMARBETE mellan Socialnämndens Individoch familjeomsorgen i Bergs kommun och Region Jämtland Härjedalen.
Vi samverkar för att finnas tillgängliga under
samma tak för alla familjers bästa.

Om oss på familjecentralen
Här på familjecentralen arbetar flera yrkeskategorier med olika
kompetenser tillsammans kring barnfamiljer, nyblivna
föräldrar och blivande föräldrar. All personal som arbetar med
barn har anmälningsplikt, även sekretess råder.







Barnmorska från mödravårdscentralen
Barnsjuksköterska från barnavårdscentralen
Socialsekreterare från Individ och familjeomsorgen;
Bergs kommun
Familjestödjare från Familjens hus; Bergs kommun
Familjebehandlare från Familjens hus; Bergs kommun
Pedagog/Förskollärare/Barnskötare

På
familjecentralen
samverkar
mödrahälsovård,
barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst för barn och
familjer med inriktning mot förebyggande arbete.
Genom att skapa sammanhang och möten där föräldrar blir
sedda och bekräftade ökar deras förmåga att vara en trygg
bas för barnet och tilltron till den egna föräldraförmågan och
bygga en struktur för att stärka kända friskfaktorer för de
yngre barnen.

Kontaktuppgifter
Har du frågor eller funderingar? Välkommen att kontakta oss!



Isabel Bravo; Familjens hus
Ulrika Moen; Familjens hus

073-069 38 70
070-348 09 45
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