Stödboende

Kontaktinformation

Under 2017 kommer Eskilstuna kommun
att öppna stödboenden för dig som är
ensamkommande barn/ung.

Vill du veta mer om placeringsformen
stödboende?
Kontakta din socialsekreterare eller prata
med din god man, så får du hjälp.

På stödboendet kommer du att bo i eget
rum, ta ansvar för ekonomi och
matlagning med stöd av personalen på
boendet.

Du
kan
också
ringa
området
ensamkommande
barn
och
ungas
mottagningstelefon 016-710 12 00.

STÖDBOENDE
för ensamkommande unga

Vad är ett stödboende?



Vara psykiskt välmående

Ett stödboende är en verksamhet inom
socialtjänsten som tar emot enskilda i
åldern 16-20 år i ett eget boende med
individanpassat stöd.



Inte vara i missbruk

Målgrupp

Det är socialsekretaren som gör en
bedömning om du är aktuell att bo på ett
stödboende eller inte.

Det är framförallt du som kom till
Sverige som ensamkommande barn, har
fyllt 18 år och har uppehållstillstånd som
kommer att kunna bo på Eskilstuna
kommuns
stödboenden
för
ensamkommande unga.

Vilket stöd får jag?

För att bli aktuell att bo på ett
stödboende måste du:

Du kommer att få en kontaktperson på
boendet som kommer att hjälpa dig att
nå målen i genomförandeplanen. Du
kommer att kunna få samtalsstöd,
pedagogiskt stöd i vardagen och
samhällsinformation.



Kunna hantera din ekonomi



Kunna sköta ett hushåll



Vara känslomässigt mogen

Du kommer att ha en kontaktperson som
har ett särskilt ansvar för att du ska nå
dina mål i genomförandeplanen.

Om jag vill ansöka?

Bedömningskriterier

Ha en fungerande skolgång eller
annan sysselsättning som du får
försörjningsstöd för

På varje stödboende kommer det att
finnas personal tillgänglig för dig, både
på dagtid, på kvällen och natten.

Ett mobilt team för nattstöd kommer
också att åka runt på de olika boendena
som ett extra stöd.

Med särskilda skäl kan även du som är 16
-17 år, med eller utan uppehållstillstånd,
bli aktuell att bo på stödboende.



Personal på stödboende

Om du behöver kommer du få hjälp med
myndighetskontakter, sociala relationer
och en aktiv fritid.

För att ansöka, eller göra en så kallad
framställan, om att få bo på Eskilstuna
kommuns
stödboenden
för
ensamkommande unga - prata med din
socialsekreterare.
Eller så kan du ringa området
ensamkommande barn och ungas
mottagningstelefon 016-710 12 00.

