Preventionsgruppen
Ingress
Preventionsgruppen är en del av Södermalms öppenvårdsenhet. Uppdraget är att erbjuda förebyggande och
stödjande insatser till ungdomar och deras föräldrar, i syfte att bidra till en gynnsam utveckling och goda
levnadsförhållanden. Enheten erbjuder även service i form av enskilda samtal och gruppverksamhet till
anhöriga som vårdar eller stöttar en närstående som som är långvarigt sjuk eller har ett funktionshinder.
Insatserna ska bygga på metoder som i största möjliga utsträckning baseras på forskning, individens situation
och önskemål samt professionellas erfarenhet.
Forskning visar att verksamma metoder för att förebygga, tidigt upptäcka och lösa problemen i närmiljön kan
leda till färre externa placeringar av barn och ungdomar.
Enhetens långsiktiga mål är:
•

att ungdomar utvecklas gynnsamt utifrån sina förutsättningar.

Enhetens målgrupper
•
•
•

Ungdomar 12-22 år som i uppväxtmiljön eller genom socialt nedbrytande beteende riskerar att fara illa eller far illa.
Föräldrar till aktuella ungdomar.
Anhöriga som vårdar eller stöttar en närstående som som är långvarigt sjuk eller har ett funktionshinder.

Vårt arbete med målgrupperna karaktäriseras av:
•
•

förebyggande verksamhet i samverkan med andra aktörer med syfte att erbjuda stöd till ungdomar och deras föräldrar.
anhörigstöd i grupp eller individuellt.

ÅTAGANDE

•Barn och ungdomar har en gynnsam utveckling.
Fritidsverksamheten
Vi känner till ungdomarna vid namn Vi tar vid behov kontakt med föräldrar, skolan, polisen eller
fältassistenterna Vi har en öppen dialog med ungdomarna om deras välbefinnande Vi lyssnar, ser och
agerar vid beteenden som inte är acceptabla på fritidsgården. Vi arbetar med ungdomarna i grupp kring
värdeorden hänsyn och respekt. Vi uppmärksammar och påtalar dåligt språkbruk.
Ungdomsmottagningen
På Ungdomsmottagningen finns medicinsk och psykosocial kompetens. Arbetet består av medicinska
undersökningar och behandlingar, individuella samtal, gruppverksamheter och utåtriktat arbete.
Mottagningens kuratorer arbetar med individuella psykosociala stödsamtal, klassbesök från Södermalms
grundskolor och deltar i Öppet hus verksamhet. Mottagningen har riktade dropp in mottagningar för
killar och högstadieelever för att nå dessa målgrupper.
RÄTTELSE

Om du anser att vi inte lyckas leva upp till vårt åtagande vill vi att du genast talar om det för oss. Vi
kommer då att ta upp dina synpunkter i arbetsgruppen och/eller med dem det berör. Tillsammans med dig
försöker vi sedan komma fram till en lösning så att problemet inte behöver upprepas.
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Vår ambition är att det ska vara god kvalitet på vår verksamhet. Dina synpunkter är därför viktiga.
Dina synpunkter tas på allvar, sammanställs och diskuteras på våra personalmöten och rapporteras till
ledning och politiker. Om du anser att du inte får gehör för dina synpunkter kan du vända dig till
biträdande enhetschefen för Preventionsgruppen. Du kan också använda blanketten "Tyck till" där du kan
framföra synpunkter, klagomål eller beröm. Blanketten finns i receptionen på Södermannagatan 5 och på
Stockholms stads hemsida, www.stockholm.se.
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VILL DU VETA MER?

Det åtagande vi presenterar ovan ser vi som viktigt. Vår verksamhet består naturligtvis av mer än detta
åtagande. Vill du veta mer om hur vi arbetar är du välkommen att ringa till oss eller besöka vår enhet. Vi
ser ditt intresse som en möjlighet för oss att utveckla vår verksamhet.
Louice Lundin
Biträdande enhetschef
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