För barn och unga med en familjemedlem i fängelse
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OM SOLROSENS ARBETE

• Kris- och stödsamtal för barn, ungdomar,
vuxna och familjer
Samtalen utgår ifrån individens enskilda behov och
livssituation och kan ske fysiskt eller digitalt.

Solrosen är en verksamhet för barn och ungdomar
med en förälder eller annan familjemedlem som
är eller har varit i häkte, fängelse eller frivård.
Du som är förälder eller anhörig till barnet eller
ungdomen 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 möjlighet att träffa andra familjer med en liknande livssituation,
vilket kan minska känslan av ensamhet.
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• Aktiviteter för barn/ungdomar och familjer
Lägerverksamhet, lovaktiviteter, Mötesplatsen,
med mera.
• Musik och skapande verksamhet
Skrivarverkstad, tonsätta texter, skapa musik
och sjunga, med mera.

Vi som arbetar på Solrosen har lång erfarenhet av socialt arbete med barn
och familjer och vet hur det kan vara för familjer som har en frihetsberövad
familjemedlem och hur det fungerar inom Kriminalvården. Vi sätter det
individuella barnets perspektiv i fokus.
Kontakten med Solrosen är frivillig och kostnadsfri och personalen har
tystnadsplikt. Mötena kan ske både fysiskt i våra lokaler, och online via
vårt digitala samtalsstöd Inte mitt fel. Vi finns tillgängliga för att ge stöd till
barn och ungdomar oavsett var i landet man bor.

• Grupper för barn, ungdom och vuxenanhörig
Syftet med stödgrupperna är att få träffa och
känna samhörighet med andra som har liknande
erfarenheter, samt få hjälp till att försöka förstå
och hantera sin livssituation.

Utöver detta arbetar Solrosen också med
kunskapsspridning och opinionsbildning, genom
att ta emot studiebesök, hålla föreläsningar och
workshops.
Till Solrosen kan man komma så länge man
vill och behöver.
”Vi löser in
te problem
en här,
men vi möt
er dem til
lsammans”

Vill du veta mer om oss eller komma på besök?
Tveka inte att höra av dig!
Solrosen Göteborg
Andra långgatan 19
413 28 Göteborg
Tel: 031-712 13 10

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

solrosen@raddningsmissionen.se
facebook.com/solrosengoteborg

www.solrosen.se

