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OM SOLROSENS ARBETE

SOLROSEN ERBJUDER

Solrosen är en verksamhet för barn och ungdomar som
har eller har haft en förälder eller annan familjemedlem i
fängelse. Familjemedlemmen kan också vara frihetsberövad
på andra sätt, såsom att vara häktad eller ha en
frivårdspåföljd t.ex. elektronisk fotboja. Du som är barnets/
ungdomens förälder eller anhörig är också välkommen att få
stöd.

• I ndividuella kris- och stödsamtal för barn,

Solrosen arbetar utifrån FN:s barnkonvention med
utgångspunkt i artikel 3: Barnets bästa ska komma i
främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

ungdomar och vuxna

SKYLDIG

D
STRAFFA

•G
 rupper för barn och ungdomar
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.
•V
 uxen/anhöriggrupp
Här ges barnens anhöriga möjlighet att prata om
föräldraskap, kontakten med kriminalvården och att
dela sina erfarenheter och känslor med andra.

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 familjen hamna
i kris, barn och vuxna kan känna både skuld och skam. Då kan det vara avlastande att
vända sig till någon för att få stöd och svar på frågor som dyker upp.

• A
 ktiviteter för barn/ungdomar och familjer
Lägerverksamhet, julfest, vårlunch, aktiviteter under
skollov, Öppet hus etc.

På Solrosen kan man även träffa andra familjer med en liknande livssituation vilket kan
vara skönt och minska känslan av ensamhet.

•M
 usik och skapande verksamhet
Skrivarverkstad, tonsätta texter, musicera
och sjunga etc.

Vi som arbetar på Solrosen har lång erfarenhet av socialt arbete med barn och familjer.
Vi besitter stor kunskap om hur det kan vara för familjer som har en frihetsberövad
familjemedlem och hur det kan fungera inom Kriminalvården.
Kontakten med Solrosen är frivillig. Stödet som Solrosen erbjuder är kostnadsfritt.
Personalen har tystnadsplikt.

”Jag går oc
h bär på en
hemlighe
jag kunde
t, jag önsk
säga dig,
ar
vad som kä
nns fel...”

Utöver detta arbetar Solrosen också med
kunskapsspridning och opinionsbildning, genom
att ta emot studiebesök, hålla föreläsningar och
workshops.

Vill du veta mer om oss eller komma på besök?
Tveka inte att höra av dig!

KONTAKTA OSS PÅ
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/solrosensverksamhet

www.solrosen.se

