Jeg har fået støtte
til at komme på sporet,
nu kan jeg rumme
tanker og følelser
og jeg er på igen.
Eva

Forside foto af et maleri, fremstillet af en forælder fra forældregruppen og har titlen:
En tilstand – af adskillelsens smerte, som ramte mit hjerte.

Hjælp jeg var kastet af
livet kørte forbi
jeg stod og så på –
jeg var magtesløs.

Undskyld, må jeg lige få
en at snakke med, tak!
– ja, værsgo

Pjecen er udarbejdet af forældre tilknyttet
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Servicelovens § 54
Et tilbud til dig, når dit barn er anbragt
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Det er svært at holde balancen,
når ens barn er anbragt

Forældre til anbragte børn har ret til
støtteperson i henhold til Servicelovens § 54
og din sagsbehandler har pligt til at tilbyde dig det.

Støttepersonen
- er der for dig
- har tavshedspligt
- er uafhængig af kommunen

Udtalelser fra os, der har støtteperson:

Vi er nogle forældre, som står i samme situation.
Vi har taget imod tilbudet om støtteperson.
Det hjalp os til at komme gennem krisen.
Dette hjælper fortsat, både os selv og vores børn.

”Hun var på det tidspunkt den eneste person,
jeg snakkede med.”

Hilsen forældregruppen tilknyttet P S foreningen,
www.psforening.dk

”Hun hjælper mig med det hele, frustrationen
ligger ikke kun i at have barnet anbragt.”
”Selvom støttepersonen hjælper mig,
er følelserne som de er. Dem kan man ikke røre ved.”

Nu er I væk
Alt er uden anker
Og mine tanker
Driver med mig gæk,
Kun du kan få dem væk.

”Jeg har fået større forståelse for mit barns problemer.”
”Mine børn har fået en mere glad mor,
der er mere overskud til familien derhjemme.”
”Det giver balance at have støttepersonen
med til møderne.”

Ensomt kaos med alt
Gid jeg kunne bytte
Inden det hele faldt
Dejligt du ku’ lytte
Det betød for mig alt.
Sanne.

