Bli kontaktfamilj/kontaktperson
Du som är intresserad av att bli kontaktfamilj/kontaktperson kan fylla i vår
intresseanmälan. Kontakta oss så skickar vi dig en blankett eller anmäl ditt
intresse via kommunens webbplats.
Individ- och familjeomsorgen
Kyrkogatan 8
914 81 Nordmaling
Telefon: 0930- 140 40

Bli kontaktfamilj/kontaktperson
Frivilligt stöd till barn, unga och vuxna

Nordmalings kommun
Individ- och familjeomsorgen
Kyrkogatan 8
914 81 Nordmaling

Bli kontaktperson/kontaktfamilj
Har du intresse och möjlighet att ställa upp för någon som behöver extra
stöd? Vi söker dig som är intresserad av att ställa upp som kontaktperson/
kontaktfamilj till barn, ungdomar eller vuxna i kommunen.

Vad innebär det att vara en kontaktperson/kontaktfamilj?

Att vara kontaktperson/kontaktfamilj är en frivillig verksamhet som innebär
bland annat att vara en medmänniska, att ge stöd och råd i vardagssituationer. Det kan bland annat handla om att hjälpa ensamstående bryta sin
isolering, hjälpa familjer där det finns olika sociala problem eller hjälpa
ungdomar som behöver förebilder.
Som kontaktperson/kontaktfamilj har du ingen tystnadsplikt enligt lagen.
För att du ska kunna göra ett bra arbete behöver du dock få information om
den person/familj du hjälper. Därför har du en moralisk tystnadsplikt.
Du får viss ekonomisk ersättning för ditt uppdrag men att vara kontaktperson/kontaktfamilj är inget arbete.

Vem kan bli kontaktperson/kontaktfamilj?

Du som är 18 år eller äldre och intresserad av att arbeta med människor
kan bli kontaktperson/kontaktfamilj. Du kan var gift, sammanboende och
ensamstående med eller utan barn. Det viktiga är att du har en stabil social
situation och möjlighet att engagerad dig i en person eller i en familj.

Vad gör en kontaktperson/kontaktfamilj?

Som kontaktperson ställer du upp och finns till hands några timmar en
eftermiddag eller en kväll i veckan för ett barn, en ungdom eller vuxen som
behöver komma iväg på eller göra något trevligt, roligt eller annorlunda i
sällskap med en ”vuxenkompis”.
Som kontaktfamilj tar du och din familj emot ett barn eller en ungdom i
ert hem en eller flera helger i månaden. Han eller hon bor då hos er, ni gör
saker tillsammans, hemma eller ute någonstans. Det är ni som familj som
bestämmer hur helgen ska se ut.

Hur blir jag kontaktperson/kontaktfamilj?

Du som är intresserad av att bli kontaktperson kan fylla i vår intresseanmälan och skicka till oss. Efter att anmälan har kommit in till oss får du träffa
en socialsekreterare för att diskutera förutsättningar och möjligheter att bli
kontaktperson eller kontaktfamilj.
Om du efter denna träff vill fortsätta så arrangerar vi en träff där du får
träffa socialsekreterare och den person/familj som behöver stöd. Vi diskuterar där hur kontakten ska se ut framöver.
Om du sedan behöver råd och stöd under din tid som kontaktperson/kontaktfamilj kan du vända dig till ansvarig socialsekreterare för råd och stöd.

