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Välkommen till

Familjestödsenheten
Härryda kommun | 435 80 Mölnlycke | 031–724 61 00
kommun@harryda.se
facebook.com/harrydakommun
harryda.se

Livet går upp och ned
Alla kan hamna i svårigheter och kriser. Hos familjestödsenheten kan du och din familj få råd och stöd.
Familjestödsenheten riktar sig till föräldrar och deras barn/ungdomar. Vi arbetar
utifrån de behov ni har och det ni vill ha hjälp med. Vi ser familjen som en helhet,
där de olika familjemedlemmarna påverkar varandra.
Du är välkommen att kontakta oss för rådgivning och stödsamtal, för hela eller delar
av familjen. Enskilda samtal går också bra. Vi erbjuder upp till fem samtal till att börja
med. Fler samtal kan beviljas. Stödet är kostnadsfritt.

• Föräldrastöd
Det är inte alltid lätt att vara den förälder som man önskar. Ibland kan man
känna sig osäker och ensam i situationer som måste hanteras. Då kan det
vara bra att resonera med någon utomstående och bli stärkt i sin föräldraroll.
Familjestödsenheten kan ge stöd och vägledning för att få struktur på vardagen,
stötta i kontakten med andra verksamheter som till exempel skolan och vara
behjälpliga vid så kallade nätverksmöten. Vi kan även erbjuda ledarledda föräldraoch anhöriggrupper, där man kan träffa andra vuxna med liknande behov.

Läs gärna mer på:
harryda.se/familjestod

• Stöd till barn och ungdomar
Även barn och ungdomar kan behöva stöd utanför familjen. Kanske har föräldrarna
svårt att komma överens efter en skilsmässa, någon förälder mår psykiskt dåligt
eller har problem med missbruk. Då kan vi erbjuda både enskilt stöd och stöd i
form av gruppverksamhet, där man får träffa andra i samma ålder med liknande
erfarenheter.

• Familjesamtal
Ibland behöver man samla hela familjen för att komma vidare. Vi kallar det
familjesamtal och då pratar vi igenom de svårigheter som finns, hur de kan hanteras,
men också vilka positiva krafter som kan tas tillvara. Familjesamtalen leds av
familjebehandlare.

Välkommen att kontakta oss
Vem som helst i familjen kan kontakta familjestödsenheten för att boka ett möte.
Mötet kan sedan ske i våra lokaler i Familjehuset på Hönekullavägen 13 i Mölnlycke,
hemma hos dig eller på någon annan plats.

Kontaktcenter: 031-724 62 00 kontaktcenter@harryda.se
Mottagningssekreterarna: 031-724 68 09 eller 031-724 68 18

