Interesseret? Kom til info-møde
Hvis livet som pleje-, aflastningseller kontaktfamilie kunne være noget for dig og din
familie, så kom vil vores info-møde.
Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 17.00 – 20.00.
i Administrationsbygningen,
Tingvej 17, Hornslet.
Her kan du høre mere om livet som pleje-, aflastningseller kontaktfamilie i Syddjurs Kommune.
Vi har inviteret en etableret plejefamilie, der vil komme
og fortælle om livet som plejefamilie i Syddjurs Kommune. Indtil kl. 21.00, vil der være mulighed for at få
en individuel snak med oplægsholderne.
Tilmeld dig senest tirsdag den 20. oktober 2021 på
denne webadresse: www.syddjurs.dk/plejefamilie
Hvis du har spørgsmål inden du tilmelder dig, er du
meget velkommen til at kontakte
Hanne Toft
Anbringelseskonsulent
hato@syddjurs.dk eller tlf. 2339 0135
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Hvorfor blive plejefamilie?

Vi søger plejefamilier – er det noget for jer?

En ekstra hånd at holde i, en ekstra skulder at læne sig
op ad eller et ekstra øre at tale til. Som plejefamilie kan I,
med jeres familieliv som vigtigste redskab, bidrage med
nærhed, trygge rammer og støtte til et barn, der ikke kan
bo hos sin familie.

Livet som plejefamilie er både givende og
udfordrende

Men omsorg og nærvær er langt fra nok. Plejefamilier
skal være voksne, der kan holde til lidt af hvert. Holde
til og af børn og unge, der har skrammer og kant. Og
til frustrationer og udfordringer, der i perioder kan fylde
meget i familielivet.

Som plejefamilie kan I bruge jeres menneskelige og personlige kvalifikationer til at løfte et fremmed barn, som
har brug for hjælp.

At være plejefamilie er ikke et traditionelt arbejde som
lønmodtager, men det kræver dit engagement på fuld tid.
I skal vælge det, hvis I har mere at give.
Til gengæld kan livet som plejefamilie give jer relationer,
der varer livet ud, oplevelser for livet og ikke mindst
følelsen af at gøre en virkelig forskel i et andet menneskes liv.*

Det kan være en stor glæde at hjælpe et barn med nogle
særlige behov og det er fantastisk at se et barn, som har
været lukket, åbne sig mod verden.

Plejefamilier støder dog naturligvis også på udfordringer.
Derfor ser vi det som en fordel (men ikke et krav):
• At mindst den ene af de voksne i vores plejefamilier
har en socialfaglig uddannelse, f.eks. lærer, pædagog,
sygeplejerske eller socialrådgiver.
• At vores plejefamiliers egne børn er mindst i skolealderen og er delvis selvhjulpne.
Uanset jeres uddannelsesbaggrund og erfaring bliver
plejefamilier ikke overladt til sig selv. I Syddjurs Kommune modtager alle plejefamilier supervision og efteruddannelse.
Hvis I ikke p.t. har mulighed for at være plejefamilie
på fuld tid er der også mulighed for at få opgaver som
aflastnings- eller kontaktfamilie.

*Kilde: http://www.mereatgive.dk/plejefamilier/bliv-plejefamilie

