Familjeboen:

Familjeboen

Familjeboet Aurora
Auroragatan, Helsingfors
Metrostationer: Kampen (450m), Järnvägsstationen (750m)
Spårvagnshållplatser (200-450m): Nationalmuseet,
Naturhistoriska muséet
Busshållplatser (250-400m): Arkadieparken,
Nationalmuseet, Handelshögskolorna,
Norra Järnvägsgatan
Gatuparkering med egen bil (avgift må-lö)

För möten mellan barnet och föräldern

Inga husdjur.

Familjeboet Rastböle
Retkeilijänkuja, Helsingfors
Metrostation: Rastböle (500m)
Busshållplatser (400-500m): Rastböle M,
Båtmästarvägen
Parkering med egen bil, avgift (4h) på
Retkeilijänkatu

Kontaktuppgifter:
Projektkoordinator
tel. 0400 326 859

Projektchef
tel. 0400 326 858

Epost: ero.helsingin.yhdistys@mll.fi

Mer info:
www.helsinki.mll.fi/lapset-ensin-erossakin
www.facebook.com/lapset.ensin.erossakin
www.instagram.com/lapset.ensin.erossakin

Välkommen till en lekfull samvaro till Familjeboen!
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Husdjur är välkomna!

Ett möte för att träffa föräldrarna och bekanta sig med Familjeboet skall bokas.
Under mötet går man igenom barnets synvinkel i skiljeprocessen, och de
praktiska sakerna vilka hänför sig till Familjeboet, samt tidtabellerna.
Föräldrarna har dessutom möjlighet att komma och diskutera och få stöd, i till
exempel uppgöring av en gemensam föräldraplan.

Familjeboet upprätthåller sammanhållningen
När föräldrarna skiljs, skakas barnets trygghetskänsla. För att barnet skall klara
sig, hjälper det att förhållandet till bägge föräldrarna vidhålls under
skiljeprocessen, och efter den. Dessutom skyddar ett fungerande gemensamt
samarbetsföräldraskap barnet för skiljeprocessens skadlighet. Parförhållandet
slutar, föräldraskapet fortsätter – fastän möjligtvis på ett annorlunda sätt än
tidigare.

Frivilliga och skolade personer möjliggör Familjeboets verksamhet. De frivilliga
tar emot familjen och stänger dörrarna. Den frivilliga är på plats hela tiden,
men lämnar plats för barnet och föräldrarna, för en gemensam tid. Om familjer
så önskar, så kan den frivilliga vara som stöd vid lekar och skötsel av barnet.

Familjeboen lämpar sig bra då
skiljeprocessen är akut, och
boendeförhållandena är av
någon orsak oklara, den andra föräldern bor långt borta, eller är inte van med
barnskötsel, och behöver stöd till detta.
De lämpar sig även under skiljeprocessen för barnet och de närmastes möten,
såsom far- och morföräldrar, eller för skingrade nyfamiljer, i en neutral
omgivning. Familjeboen finns i Helsingfors, lätta att nå med publika transporter.
I närheten finns även en lekpark och matbutik.

Spelregler

Familjeboen svarar på sådana behov, var de bägge föräldrarna kan komma
överens om möten, och vilka inte behöver lagstadgade övervakade eller stödda
möte. Det görs inte anteckningar om familjerna och det skrivs inga rapporter om
mötens gång, med tanke på skiljemål angående t.ex. vårdnadshavare.
Servicen baserar sig på frivillighet och är konfidentiell.
Barnet är alltid på förälderns ansvar under mötena.

Tillvägagångssätt

De vilka använder Familjeboen, binder sig vid dessa principer:
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Föräldrarna kan direkt boka familjeboet, utan att
vara i kontakt via den offentliga sektorn och utan
ersättning, för ett engångsmöte eller för regelbundna möten. Familjeboet kan beställas för 1 - 3
timmar per gång. Även en kontakt vilken samarbetar
med familjen, kan styra familjen till tjänsten.
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Familjeboen är reservhem, erbjudna av
MLL Helsingfors förening, vilka är
ämnade för barnet och från denne
skilt boende förälders
gemensamma tid och lekar.

informeras i tid.
• Man kan inte komma berusad till mötena
• Till möten hör inte föräldrarnas gräl
• Möten skall förverkligas enligt barnets bästa
• Mötesrätten är barnets rätt

