Familjehemmen ser olika ut, de kan vara en eller två vuxna med eller utan
barn, från alla kulturer och sammanhang. Gemensamt för alla familjehem är
att de har det som krävs i tid, engagemang och ett känslomässigt och fysiskt
utrymme för ett barn eller en ungdom.

Välkomna att kontakta oss på
Team Familjehem Småland

Maria, Christina, Daisy, Malin & Sophie

Tillsammans gör vi skillnad på riktigt!

Alla barn och ungdomar är olika, så det är också våra familjehem. Men alla våra
familjehem måste vara riktigt bra. Team Familjehem Småland erbjuder
Team Familjehem Småland AB
Box 125
391 21 Kalmar

Daisy Lindström, Verksamhetschef
070- 091 04 80
daisy@familjehemsmaland.se

konsultstödda jour och familjehemsplaceringar samt sociala konsulttjänster.
Vi har sedan 2018-01-22 tillstånd från IVO att bedriva konsultstödd
verksamhet. Vi är HBTQ-certiﬁerade och medlemmar i Riksförbundet för

Tillsammans gör vi skillnad på riktigt!
www.teamfamiljehemsmaland.se

Besöksadress: Kaggensgatan 30, 392 32 Kalmar

förstärkt familjehemsvård (RFF)

Våra familjehem och jourhem ﬁnns främst i Kalmar, Blekinge, Kronoberg,

Team Familjehem Småland har mycket god kunskap och erfarenhet av

Jönköpings län samt i norra Skåne. Vi har familjehem med bredvidboende,

hedersrelaterat våld och förtryck, vi är utbildad i PATRIARK. Vi har

skyddat boende och förstärkta familjehem. Vi har ramavtal med drygt

samarbetsavtal med handledare som har ﬁl. magister i socialt arbete som

120 kommuner.

arbetat professionellt mot hedersrelaterat våld och förtryck i över 20 år.

Team Familjehem Småland har även samarbetsavtal med Novahuset i
Linköping gällande sexuellt våld och förtryck.
Team Familjehem Smålands familjehemskonsulenter är utbildade
socionomer eller likvärdig utbildning. Vi har lång erfarenhet av

Vi fungerar som en länk mellan familjehemmet och den placerade

psykosocialt arbete med barn/ungdomar och vuxna både från kommunal

kommunen. Vi träffar våra familjehem regelbundet och ﬁnns tillgängliga

verksamhet och från psykriatrin inom landstinget. Vi är ambitiösa,

dygnet runt. Vi återkopplar till er, kommunen både muntligt och skriftligt

engagerade och har många års erfarenhet av socialt arbete.

om den placerades utveckling.

Alla barn och ungdomar är olika, likaså våra familjehem.
Men alla våra familjehem måste vara riktigt bra.

