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Höstterminen må ha börjat, men
vi minns med glädje den
sommar som har varit och
framför allt kollot vi anordnade
för våra ungdomar.

För personal och
ungdomar
Du som bor hos oss eller
är kontaktperson når oss
dygnet runt:

Vi paddlade kanot, badade
vedeldad bastu, hoppade i havet
från klipporna, grillade och
spelade kort framför brasan.
Det blev också mycket prat
om livet.
Tack för de fina stunderna!

072 - 224 11 90

Vi har lediga lägenheter
för placering
Vi anpassar uppdragen
efter ungdomens
individuella behov.
Ring oss så berättar vi mer.

Richard: 070 - 746 49 65
John: 070 - 214 42 30

Nyhet: Skolstöd
Få hjälp med läxorna! Varje onsdag kl. 16 - 17 på vårt kontor
Ungdomsutbildning
varje onsdag 17.00-20.00

Öppen mottagning för våra ungdomar

Här får du som bor i träningslägenhet
chansen att träffa andra ungdomar och
lära dig mer om samhället.
På utbilningen har vi olika teman som
är viktiga att känna till.
Här pratar vi om hälsa, träning, kost,
ekonomi, hur du söker jobb, skriver CV
och mycket annat.

info@egnaben.se

Välkommen till vårt kontor på
Allahelgonagatan 5
Varje måndag kl 15 - 17
Här får våra inskrivna ungdomar
stöd att bl.a:
• Fylla i blanketter
• Läsa brev från myndigheter
• Göra ärenden på nätet

egnaben.se

0707 46 49 65

info@egnaben.se

egnaben.se

0707 46 49 65

Egna Ben öppnar familjehem
- Välkommen till ett samtal med
entreprenören Alexander Pärleros

UPPSTARTSTRÄFF | MINGEL & TILLTUGG | EGNA BEN

Hur har placeringen i
familjehem påverkat Alexanders liv?
Alexander är en framgångsrik entreprenör och driver en av
Sveriges största intervjupoddar: Framgångspodden.
Vad många inte vet är att han under tonåren var
placerad i familjehem - hos Fredrik Berg, grundare av
Familjestödsgruppen. Fredrik har lång erfarenhet av
ungdomsarbete och har varit familjehem i flera år.
Nu bjuder vi in till en kväll med dessa två på scen.
Vi får ta del av anekdoter och reflektioner om Alexanders
erfarenheter av socialtjänsten, och hur det kanske var
avstampet till det imperium som han har byggt upp.

30 september 2019
17.30 - 20.00
Saturnus konferens
Hornsgatan 15
Anmäl dig senast 23 september till
moses@egnaben.se
Ange för- och efternamn, arbetsplats samt
eventuella allergier eller specialkost.

Uppstartsträff med
mingel & tilltugg på Södermalm
Denna kväll riktar sig i första hand till dig som
är socialsekreterare, samordnare eller chef
inom kommun.
Du får träffa våra familjehem,
kontaktpersoner och verksamhetsansvariga.
Vi presenterar kort våra verksamheter och
arbetsmetoder. Därefter lyssnar vi på ett samtal
mellan Alexander Pärleros och Fredrik Berg.
Välkommen!

