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Hur fungerar ett familjecenter?
Kontakta eller besök oss!
Vi erbjuder tjänster också på nätet.

Vi svarar dig så fort vi kan.
Utifrån din första kontakt sammanställer vi den
hjälp och det stöd som behövs.
För att vi ska kunna utveckla familjecentrets
verksamhet så att det ännu bättre
motsvarar er familjs behov hoppas
vi på idéer och respons
av dig och din familj.

Information om
familjecentrens tjänster
i ditt landskap får du hos din
mödra- och barnrådgivningsbyrå
I många blivande landskap finns det
redan familjecenter – se webbplatsen
för familjecentret i din egen region.

Familjecenter

finns till

för dig
och din

familj

Familjecentret är en helhet av tjänster för barn och familjer bestående av tjänster som främjar välbefinnande, hälsa,
tillväxt och utveckling samt stöd och vård i ett tidigt skede. Centret länkar samman tjänster som nu är separerade så
att varje barn och familj får det stöd och den hjälp som de behöver. Familjecentret fungerar enligt närserviceprincipen.
I flera landskap utvecklar familjecentren tjänster även för unga.

Taitos

Familjecentret betjänar dig och din familj
i alla livssituationer

Familjecentret samlar alla de tjänster som din familj
behöver i en fungerande helhet. Där återfinns förutom
mödra- och barnrådgivning, preventivmedelsrådgivning,
hälsovårdare och läkare även bland annat
• familjearbete och hemservice för barnfamiljer
• tal-, ergo- och fysioterapeuters samt
näringsterapeuters tjänster
• familjerådgivningens psykologtjänster
och socialarbetares tjänster
• barnatillsyningsmännens tjänster
• socialt arbete för barnfamiljer
• sakkunskap inom specialiserad sjukvård
och stöd från barnskyddet.

I nätverket deltar
också småbarnspedagogiken,
organisationer och
församlingar.

Många
familjecenter
erbjuder tjänster
även för unga.

De som arbetar vid familjecentret har ett tätt samarbete
med varandra. Det gör att du snabbt och flexibelt får hjälp
av den expertis som du och din familj behöver.
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Du får hjälp för hela familjens välbefinnande
• i form av till exempel hemservice eller
familjearbete
• i olika livssituationer – även när ni föräldrar
har det besvärligt och det känns som
att de egna resurserna inte räcker till.

Vilka tjänster tillhandahåller
familjecenternätverket?

MLL

Du kan använda familjecentrets tjänster när
• du vill träffa andra familjer
• du önskar få kamratstöd av andra föräldrar
• du behöver information och stöd för ditt barns
uppväxt, fostran eller ditt eget föräldraskap
• ditt barn har problem eller du oroar dig för
barnets sinnesstämning eller beteende.
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En mötesplats skapar glädje
och erbjuder hjälp

Till familjecentrets mötesplats är alla barn,
deras familjer och närstående välkomna.
Mötesplatsen kan till exempel vara invånarparken i ditt
bostadsområde, ett familjehus, ett familjecafé eller en barnoch familjeklubb.
Vid mötesplatsen
• kan du tillbringa tid tillsammans med ditt barn
• kan du träffa andra föräldrar och
utbyta erfarenheter med dem
• kan ditt barn leka med andra barn
• kan det finnas öppen småbarnspedagogik
• får du information om barnets och hela familjens hälsa
och välbefinnande
• får du information om tjänster och vid behov hjälp
och stöd för vardagens utmaningar
• kan du komma med nya idéer och förslag för verksamheten.

Mer
information
hittar du på din
kommuns och
de regionala
organisationernas
webbsidor.

Verksamheten är avgiftsfri, och ditt deltagande inverkar inte på
familjens FPA-förmåner. Du kan delta när det passar dig.

