Det är aldrig barns fel
när mamma eller pappa
är i fängelse
Solrosen är en verksamhet för barn och ungdomar med en
förälder eller annan familjemedlem som är eller har varit i häkte,
fängelse eller frivård. Barnets/ungdomens förälder eller anhörige
är också välkommen att få stöd.
På Solrosen får man möjlighet att sätta ord på vad man tänker och
känner om att ha en frihetsberövad familjemedlem. När någon
i familjen blir frihetsberövad kan hela familjen hamna i kris och
både barn och vuxna kan känna skuld och skam. Då kan det vara
avlastande att vända sig till någon för att få stöd och svar på frågor
som dyker upp. På Solrosen får man, om man vill, även möjlighet
att träffa andra familjer med en liknande livssituation. Personalen
som arbetar på Solrosen har lång erfarenhet av socialt arbete med
barn och familjer och stor kunskap om hur det kan vara för familjer
som har en frihetsberövad familjemedlem och hur det fungerar
inom Kriminalvården.
Vi besöker regelbundet häkte, anstalter och frivård i Göteborg och
kranskommuner för att informera om Solrosens verksamhet och
erbjuda individuella samtal till alla som är förälder eller syskon.
Det kan bland annat handla om hur man kan vara ett stöd till sitt/
sina barn eller syskon under tiden i häkte och under eventuell
verkställighet. Kontakten med Solrosen kan även finnas kvar
efter frigivning. Stödet som Solrosen erbjuder är kostnadsfritt.
Personalen har tystnadsplikt.
Både du som klient och du som personal kan ge information
om oss till barnets vårdnadshavare/omsorgsperson, genom att
exempelvis skicka vår broschyr, så att de får kännedom om att det
finns stöd att få.

Kontakta oss på:
solrosen@raddningsmissionen.se
solrosen.se

Solrosen Göteborg
Andra långgatan 19 413 28 Göteborg
Tel: 031-712 13 10

Solrosen erbjuder
• Kris- och stödsamtal för barn,
ungdomar, vuxna och familjer
• Stödgrupper för barn, ungdom
och vuxenanhörig
• Aktiviteter för barn/ungdomar
och familjer: Lägerverksamhet,
lovaktiviteter och Öppet hus.
• Musik och skapande
verksamhet: Skrivarverkstad,
tonsätta texter, sång och
musik etc
• Följeslagarverksamhet:
Solrosen kan följa barn till
häkte och anstalt för att
besöka den intagna föräldern,
om det inte finns någon vuxen
i barnets närhet som kan
medverka vid besök.
• Trygg mötesplats: Solrosen
kan fungera som en
mötesplats vid permission
eller efter verkställighet,
då barn under trygga
förhållanden kan träffa sin
förälder om inga hinder
föreligger.

Solrosen Borås
Kungsgatan 58 503 35 Borås
Tel: 072-145 42 98

