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Tillsammans, för all familjehemsvård

Vi vill ge barn och unga en andra chans

Familjevårdens Centralorganisation
FaCO bildades 1983 och är en intresseförening för familjehem, jourhem, kontaktfamiljer, nätverksfamiljer, särskilt förordnade vårdnadshavare, kontaktpersoner samt
andra som arbetar med barn, ungdomar och vuxna, vilka omfattas av socialtjänstens
insatser. I foldern kallat Familjehemsvård.
Barnperspektiv är ett viktigt begrepp för oss inom familjehemsvården. I hjärtat av vår
verksamhet finns de barn och ungdomar som är i behov av vårt stöd och vår omvårdnad, som komplement till den biologiska familjen.
Vi vill medverka till att dessa barn och ungdomar får den bästa vård och omsorg. Det
gör vi genom att finnas som stöd för de vuxna som ska ta emot barnen i sin vård.
Genom utbildning och kunskapsspridning försöker vi stärka de som är uppdragstagare, för att de ska känna sig bekväma och professionella i sina roller.
FaCO verkar för att alla uppdragstagare ska få en grundutbildning innan påbörjat uppdrag. Vi arbetar för rätten till A-kassa, sjukförsäkring, fullvärdiga pensionsförmåner
samt rimliga ersättningar för de uppdrag vi utför. Vi verkar för lagförändringar som
stärker barnens rätt till en trygg uppväxt. En trygg anknytning och mannens roll är
ytterligare två saker vi tycker är viktiga.

Är du intresserad av familjehemsvård? Bli medlem!
Som medlem får du information, stöd och råd. Du håller dig också enkelt uppdaterad
inom området och du får:
• 4 nummer av tidningen Familjehemsnytt
• ett nätverk av engagerade människor att kontakta vid frågor och funderingar
• tillgång till vår handbok till ett mycket förmånligt pris
• inbjudan till föreläsningar, läger och andra roliga aktiviteter
• mentorskap

Familjehemsnytt - för aktuell information
Tidningen kommer ut fyra gånger om året, alltid med ett aktuellt tema i varje nummer.
Några tidigare teman omfattar Barns behov och rättigheter, Umgängesfrågor, Barns
rätt till delaktighet samt Vårdnadsöverflyttning.
Vi informerar om lagförslag, rapporter och forskningsrön. Det finns även artiklar med
berättelser ur verkligheten. Man kan känna sig ensam och utsatt i sitt uppdrag, då kan
tips och råd från andra som förstår, vara till en stor hjälp.

När du behöver stöd
Till medlemstelefonen kan du ringa för att få hjälp med frågor om avtal, arvoden,
avlastning eller mer specifika problem. Det finns inte alltid svar på alla frågor men det
finns alltid någon som lyssnar, ibland räcker det för att man ska orka ta nya tag. Inga
frågor är för dumma, inga problem är för små, välkommen att höra av dig!

Handboken – information om innan, under och efter uppdraget
1991 presenterade FaCO Sveriges första handbok för familjehem. Idag riktar den sig till all Familjehemsvård. Vi har strävat
efter att täcka in information om de olika uppdragen, från att
man går i tankar om att åta sig ett uppdrag, till att man ska
genomföra uppdraget och slutligen även vara med om att avsluta
det. Kort sagt ingår det mesta man behöver veta som uppdragstagare!
För att handboken alltid ska vara aktuell så finns den bara på
nätet. Du beställer enkelt en kod för att ladda ner den, via vår
hemsida. Som medlem får du köpa koden till ett förmånligt pris.

Aktiviteter – skapar samhörighet och gemenskap
FaCO anordnar föreläsningar utbildningsdagar och mentorskap. Vi organiserar också
läger och andra roliga aktiviteter.
Familjer får tillfälle att träffas och
dela erfarenheter. Barnen får
möjlighet att träffa andra barn, då
det är viktigt både för de placerade
och de biologiska barnen att känna
samhörighet med andra i liknande
situationer.

Gilla oss på Facebook och Instagram
Här lägger vi upp planerade och spontana träffar för våra medlemmar och vi berättar
även om vad vi gör.
Du hittar oss genom att söka på faco.nu och du, glöm inte att trycka på Gilla!

Bli medlem redan idag!
Ett medlemskap i FaCO erbjuder möjlighet till stöd, hjälp och kontakt med andra inom
familjehemsvården.
Du blir enkelt medlem via vår hemsida, www.faco.nu/bli-medlem.

Kontakta oss gärna
Du når oss enkelt via mejla@faco.nu. Som medlem har du möjlighet att ringa till vår
medlemstelefon. Telefonnummer och andra kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida,
www.faco.nu.

Varmt välkommen!

