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Centrum för gruppstöd för barn som riskerar att fara illa
Namn, adress
Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 106 64 Stockholm
Namn, telefon, e-post
Katarina Munier, Tfn: 08 – 508 25 411, katarina.munier@sot.stockholm.se
06-09-01 – 07-06-30

Bakgrund till
ansökan

Socialtjänstförvaltningen har inom ramen för Stockholms stads kompetensfond drivit
projektet Barnstöd Stockholm sedan mars 2005. Syftet har varit att utifrån ett
barnperspektiv öka kunskapen kring barn till missbrukare, barn till föräldrar med psykiska
funktionshinder och barn som lever med våld i nära relationer. Inriktningen har framför allt
varit att erbjuda olika utbildningsinsatser till personal inom förskola/skola samt
socialtjänstens enheter som både riktar sig till vuxna med ovanstående problematik och till
personal inom barn- och ungdomsenheter. Trots ovanstående satsningar har det genom en
aktuell kartläggning konstaterats att få stadsdelsförvaltningar erbjuder eller planerar att
starta gruppstödsverksamhet för dessa barn och unga. För gruppen barn till psykiskt
funktionshindrade är bristerna mycket stora. Stadsdelsförvaltningarna har svårt att
upprätthålla kompetens och kontinuitet i verksamheterna och en central samordningsorganisation skulle behövas.
Målgrupp
Målgrupperna är barn till psykiskt funktionshindrade, barn till missbrukare och barn som
lever med våld i nära relationer. Bedömningen är att målgrupperna ofta sammanfaller och
behoven av stöd är likartade.
Vad ska ske?
Syftet är att förbättra organisationen av stödgruppsverksamheter för målgrupperna i
Metod?
samarbete med stadsdelsförvaltningar och/eller med ideella föreningar. Likartade rutiner
och arbetssätt ska användas inom staden för att uppmärksamma målgrupperna. Oavsett var
man bor i staden ska barn och unga med behov av stöd erbjudas plats och möjlighet att
deltaga i stödgruppsverksamheter utan dröjsmål.
Genomförandet? För att underlätta stadsdelsförvaltningarnas arbete med stödgruppsverksamheter erbjuda
stöd i form av en övergripande samordnande funktion kring:
1. Utreda hur fler grupper kan startas
2. Utbilda och kontraktera gruppledare
3. Organisering av grupper
Samverkanspartners
Förväntat
resultat

Stadsdelsförvaltningarna (18) i Stockholms stad och ideella föreningar inom området

Utvärderingsmetod och
genomförande

Kontinuerlig uppföljning med stadsdelsförvaltningarna under tiden för projektet.

Alla barn som behöver ska inom kort tid kunna erbjudas deltagande i en stödgrupp för sina
specifika behov.
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Kostnad
ansökningsåret

Beräknad totalkostnad, 1.425 000 kr varav under 2006 570.000 kr
Egen finansiering,
Annan finansiering, kr

715 000 kr varav under 2006 286 000 kr
0 kr

Bidrag som söks hos lässtyrelsen, 710 000 kr varav 2006 284 000 kr
Postgironummer Datum, underskrift och telefonnummer
1268-2
2006 05 31

08/508 25 007
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