Ta kontakt med oss när

Kontaktuppgifter:

du önskar få hjälp med relationerna inom
familjen
Vid familjerådgivningen får du hjälp till att genom
ökad förståelse om dig själv och andra lättare hitta
lösningar i olika familjesituationer. Här får barnen,
ungdomarna och de vuxna i familjen stöd till
utveckling och förändring och hjälp att tro på sig
själva.
familjen drabbats av en kris

FAMILJERÅDGIVNINGEN

i Korsholm

Vid kriser inom familjen kan utomstående hjälp
vara bra för att klara av situationen. Det kan handla
om kriser i parrelationen, sjukdomar, dödsfall eller
missbruk som på olika sätt drabbar familjen.
du är orolig över ditt barns beteende eller
känslomässiga mående

Målgrupp: Familjer i Korsholm, med barn och
ungdomar upp till 21 års ålder.
Målsättning: stöda positiv utveckling hos barn,
stötta föräldrar och familjer i olika livsfaser.
Personal/arbetsteam:
socialarbetare
psykologer med psykoterapiutbildning.

och

Arbetsformer:





Terapi- och stödsamtal för familjer, par
och enskilda familjemedlemmar.
Medlingssamtal inför och efter eventuella
separationsbeslut.
Konsultation
och
samarbete
i
familjeärenden
Vid behov olika utredningar kring barn
och unga

Till familjerådgivningen behövs ingen remiss,
utan familjen/individen får själv ta kontakt.

Som förälder kan du ta kontakt när du oroar dig för
ditt barns känslomässiga eller sociala utveckling.
Vid familjerådgivningen kan barn och unga få
terapi eller stödsamtal. Arbetssättet är i första
hand familjecentrerat och det är bra att minnas att
ju yngre barnet är, desto viktigare är föräldrarnas
engagemang.
du som förälder behöver eget stöd
När du önskar få stöd i rollen som förälder eller när
du behöver hjälp med din ork och ditt mående.
det uppstått problem i parförhållandet
Vid familjerådgivningen erbjuds samtal och
terapier för par som behöver hjälp med att
förbättra
sin
relation.
Vid
eventuella
separationsbeslut
erbjuds
föräldrarna
medlingssamtal med fokus på barnen.

Familjerådgivningen är en del av social- och
familjetjänsterna vid Korsholms kommun.
Vår mottagning finns i Ämbetshusets vita
byggnad, våning 3.
Adress:
Centrumvägen 4,
65610 Korsholm

Birgit Häger-Nylund
psykolog och familjeterapeut
tfn. 06 327 7230
Benita Östergård
psykolog och familjeterapeut
tfn. 06 327 7200
Anna-Lena Ström
socialarbetare och psykoterapeut
tfn. 06 327 7227

Telefontid:
tisdagar kl. 8 – 9 och
torsdagar kl. 12 – 13

