Bliv frivillig støtteperson i FBU Region Sjælland
Brænder du for at gøre en forskel for forældre, der har et barn anbragt
uden for hjemmet – så bliv frivillig i FBU ForældreLANDSforeningens
lokalafdeling i Region Sjælland.
Alt for mange forældre står alene med deres problemer – derfor har vi brug for dig.
FBU ForældreLANDSforeningen kæmper for at støtte, rådgive og samle forældre, der har en social sag i
kommunen.
At kunne have en bisidder med til møder – eller bare have en frivillig støtteperson at snakke med er en del
af det, som FBU tilbyder forældre.
FBU vil gerne tilbyde endnu flere forældre, som skal til samtale med kommunen (eller i Familieretshuset) en
bisidder. En bisidder, der er uvildig og som alene har fokus på at støtte forælderen, inddragelse af
forælderen og på rettigheder.
Støttepersoner i FBU kan være forældre med egne erfaringer med anbringelse af et barn uden for hjemmet
og/eller personer med interesse og erfaring på området på anden måde, f.eks. med uddannede inden for
sociale eller pædagogiske fagområder.
Vi leder efter dig som;
- har lyst til at gøre en forskel
- har egne erfaringer med f.eks. anbringelse af et barn uden for hjemmet, men samtidig med er
meget afklaret omkring din egen situation (din egen sag), således at du ikke kommer til at "overføre
dit eget" i støtten til forældrene
- eller som har erfaring og/eller uddannelse indenfor det sociale område
- kan vise empati og drage omsorg og har respekt for andre mennesker og for deres følelser
- er fordomsfri, åben og ærlig
Du bliver en del af et team af andre frivillige støttepersoner, og kan få støtte til opgaven via FBU´s
socialrådgivere eller på de kurser og temadage, som afholdes for frivillige støttepersoner.
Hvis du er blevet nysgerrig efter at høre mere, - så ring til lokalformand i FBU Region Sjælland, Else Karlsson
på telefonnummer; 21 64 95 40 eller skriv på mail til; else@netkarlsson.dk. Else træffes bedst fra kl. 16-18.
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