Tallstigen i Trångsviken

Hem för ensamkommande
barn och ungdomar

Välkommen till HVB-hemmet
Tallstigen i Trångsviken
I maj 2016 öppnar ett nytt boende i Trångsviken för ensamkommande barn från drabbade områden i världen. För att bemöta dem på ett bra sätt så är vi i personalgruppen glada över
att i vårt arbete också ha ett samhälle som redan nu har erfarenheter av människor från andra länder och hur man välkomnar
dem. Det ger hopp om ett gott samarbete.
Fakta om boendet
På boendet Tallstigen kommer det totalt att finnas 16 platser
för ungdomar fördelat på husets två våningar. Personalstyrkan
kommer att bestå av 10 personer och boendet är alltid bemannat med personal. Som bas vilar vår verksamhet på socialnämndens värdegrund.
Det innebär bland annat att:
•

vi respekterar och stödjer individens inflytande och
delaktighet

•

vårt arbete präglas av tillgänglighet, kontinuitet och
pålitlighet

•

vi stärker individens tilltro till egen förmåga och ger stöd
att utvecklas

•

vi möter andra med empati, lyhördhet, omtanke och
ödmjukhet

•

våra beslut är rättssäkra och individanpassade

•

våra beslut och insatser utförs med god kompetens,
effektivitet och evidensbaserade metoder

•

vår verksamhet har individens bästa i fokus och vi arbetar
systematiskt med förbättring

Personalens arbete går ut på att ungdomarna så snabbt som
möjligt ska få ta del av det samhälle de nu vistas i. Skolgång
och dagliga rutiner är en viktig del i att känna sig trygg och
hemmastadd. Vi samarbetar därför dagligen med skola och
verksamhetsledare inom idrott, hälsa och aktiviteter.
Personalen jobbar hårt med att kartlägga och kontakta lokala
föreningar inom idrott, hobby och andra aktiviteter. Vi har en
tanke om att jobba mycket med integrering på orten och att de
som kommer till vår verksamhet ser att det finns mycket att
göra även på svensk landsbygd. Är just du engagerad i någon
lokal verksamhet så är du mer än välkommen att kontakta oss!
Du som har frågor eller funderingar är alltid välkommen att
ringa till oss. Eller varför inte komma förbi på en kopp kaffe i
sommar?

Kontakta oss!
Susanne Eltnäs, enhetschef
Telefon
0640 163 46
E-post
susanne.eltnas@krokom.se
Håkan Högberg, teamledare
Telefon
0640 162 63
E-post
hakan.hogberg@krokom.se
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