Særligt tilrettelagt indsats
med fokus på kerneopgaven
• Støttet samvær
• Praktisk, pædagogisk støtte
• Kontaktperson

Vi skaber målrettede forløb,
der støtter op om barnet/den
unge og familien.
Med den rette indsats kan der
ske en positiv udvikling, som
mindsker risikoen for en større
indsats eller indgriben i den
enkeltes liv.

Relationer handler om
at skabe felter af fælles
opmærksomhed

Støttet samvær
Lykkegard tilbyder samvær jf. Servicelovens bestemmelser
Lykkegard etablerer og støtter samvær
mellem forældre og børn for kommunerne efter Serviceloven. Der kan
også være tale om samvær mellem
søskende eller børn og deres bedsteforældre.

Samværene kan foregå:

Det er opgaver, hvor der skal ydes en
særlig indsats for at sikre, at barnet kan
opretholde kontakten med forældrene
eller støtte udviklingen af relationen
mellem forældre og barn/børn.

• Ved arrangerede ture

Samværskonsulenter
Lykkegard har et antal samværskonsulenter med forskellige fagrelevante
uddannelser til at varetage samværene.

• I samværslokale
• I hjemmet
• I plejefamilie
• På opholdssted

Der udarbejdes en skriftlig aftale om
indhold, formål, økonomi, rapportering
m.v. inden opstart.

Praktisk, pædagogisk støtte
Praktisk, pædagogisk støtte jf. lov om Social service § 52 stk. 3, nr. 2
Lykkegard yder praktisk, pædagogisk
eller anden støtte i hjemmet til familier
med børn, som har behov for særlig
støtte.
Via forskellige praktiske og pædagogiske
tiltag hjælper vi forældrene til en bedre
kontakt eller relation til deres børn.
Den indsats anses for at være af væsentlig betydning i forhold til barnets
behov for støtte og familiens mulighed
for at kunne blive sammen.
Indsatsen tilbydes i form af forældrestøtte, med henblik på at forældrene
udvikler sig i rollen som forældre og
drager omsorg for og giver støtte til
barnets videre udvikling og trivsel.

Det kan ske ved at hjælpe familien
med fx at strukturere hverdagen, sikre
børnenes skolegang, bistå ved løsninger
af forskellige praktiske opgaver med
henblik på, at familien på sigt bliver i
stand til at stå på egne ben. Støtten
finder sted i familiens eget hjem.
Støtten kan etableres som en ydelse,
der kombineres med fx aflastning hos
Lykkegard. Derved kan der skabes
fælles fokus på gennemgående struktur og understøttende systemer, så
barnet/den unge og forældrene opnår
større mulighed for, at deres udvikling
fortsat kan ske i hjemmet.

For at en positiv
udvikling sker optimalt,
skal fokus holdes på
potentialer og styrker

Kontaktperson for børn og unge
Ordningen kan både etableres for børn og unge, der ikke er tilknyttet
Lykkegard, og som ekstra ydelse til de børn og unge, som allerede er
tilknyttet stedet.
En kontaktpersonsordning kan fx indeholde:
• Samvær, 5-10 timer ugentligt
• Aktiviteter efter aftale
• Biografture, tivoli, cafébesøg m.m.
Aktiviteterne betales af et aktivitetsbeløb, som er inkluderet i prisen
• Hjælp til jobsøgning/læreplads
• Støtte til skoletilknytning
• SMS-kontakt
• Statusrapport hver 3. måned
• Statusmøder, netværksmøder
og lignende

Lykkegard
Nørupvej 58
4300 Holbæk
Telefon 4141 7635
kontakt@lykkegard.dk
www.lykkegard.dk

