Kontaktuppgifter:
Telefon
Fältarbetare 0476-64 24 28, 0476-550 01
Stöd till dig som vuxen 0476-551 42, 0476-550 67
Stöd till familjer 0476-552 80, 0476-555 74, 0476-64 24 82
Familjecentralen 0476-555 43
Besök stödenheten Norra Esplanaden 18 C, Älmhult
Besök Familjecentralen Storgatan 16, Älmhult
E-post social@almhult.se
Webbplats almhult.se

Stöd till barn, vuxna
och familjer

Stödenheten,

ä l m h u lt s k o m m u n

Boendestöd

Stöd till ungdomar

Du som behöver stöd i din vardag kan få boendestöd
av kommunens boendestödjare.

Som ungdom eller förälder till ungdom kan du få råd
och stöd. Det kan till exempel vara att få hjälp med
kommunikationen mellan förälder och ungdom och
att stärka relationen.

Boendestödet anpassas efter dina behov och önskemål
för att skapa möjlighet att utveckla ett självständigt
vardagsliv. Boendestöd är en praktisk och social insats
som ska underlätta i din vardag.

Stöd till vuxna

Du kan få stöd med bland annat:

Vi erbjuder stöd via öppenvård till personer med
alkohol, drogmissbruk samt spelmissbruk.

• att planera och genomföra dina vardagliga sysslor
och hitta dagliga rutiner i din hemmiljö.

Vi arbetar även med anhörigstöd och anordnar
grupper i anhörigstöd i form av familjeband.

• stöd i sociala kontakter och kunna bygga upp
och få ett positivt nätverk.
• stöd i att hitta daglig sysselsättning utanför hemmet som till exempel daglig verksamhet, praktik,
anställning eller studier.
• stöd i att utifrån dina intressen våga pröva på och
delta i fritids- och kulturaktiviteter.
• att arbeta med att motivera och uppmuntran.
• att arbeta för att bryta isolering.
• att tillsammans hitta strategier så att du på egen
hand kan sköta kontakter med myndigheter och
vårdinrättningar
Boendestödet är ett kostnadsfritt biståndsbeslut och är
riktat till dig i eget boende.
Läs mer på almhult.se/boendestod

Kommunens öppenvård erbjuder råd och stöd. Vi som
arbetar på stödenheten har tystnadsplikt och det är
kostnadsfritt att komma till oss.
Läs mer på almhult.se/oppenvard

Stöd till barn och familjer
Kommunens öppenvård erbjuder råd och stöd till
familjer med olika typer av behov. Vi erbjuder
samtalsstöd till familjer och du som förälder kan
få stöd och samtal om föräldraskapet.
Vi erbjuder bland annat ABC som är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till barn 2–12 år som hjälper
dig som förälder att stärka relationen mellan dig och
ditt barn. Vi träffas vid fyra tillfällen samt ett uppföljningstillfälle på eftermiddag/kvällstid.

Fältarbetare
På stödenheten finns två fältarbetare. Till dem kan
du som förälder eller ungdom vända dig till om du
behöver stöd i hur du ska gå tillväga i olika frågor.
Fältarbetarna kan hjälpa dig till rätt kontakt. De
rör sig på skolorna, på fritidsgården och på olika
event som händer i kommunen.
Läs mer på almhult.se/faltarbetare

