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EGNA BEN

Såg du vår annons i Mitt i?
Egna Ben letar nu efter
attefallshus och bredvidboenden.

Tipsa oss gärna om
du känner till någon
som hyr ut.

Hej Enskede-bo.

Hyr ut ditt
attefallshus.

För en god slant och lika god samhällsinsats.

Nya träningslägenheter
Nu i maj utökar stödboendet
verksamheten med nya lägenheter i
Barkarby.

Vi söker nu attefallshus och bredvidboenden som stödboenden
till ungdomar. Ungdomarna är självständiga och får praktisk hjälp
av Egna Bens erfarna personal.
Det enda du behöver göra är att hyra ut ditt extra boende,
med eller utan möbler. Vi sköter resten.
Intresserad? Skriv till info@egnaben.se

Fem nya kollegor
Egna Ben har funnits sedan 2007 och tar emot barn och unga
mellan 0-20 som av olika anledningar är i behov av placering.
Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har ramavtal med
140 kommuner i Sverige.

Vi utökar med fem nya kontaktpersoner.

egnaben.se

Egna Ben växer
Vi söker: En samordnare för stödboendet
och en familjehemskonsulent.
Tryck för att läsa annonserna:

Samordnare
Familjehemskonsulent

Ungdomsvärnet
Centralt beläget stödboende
med dygnet runt-personal
Just nu har vi fullt på Ungdomsvärnet,
men du är såklart alltid välkommen att
kontakta oss med din förfrågan.

Nytt från stödboendet

Vi får många förfrågningar och
undersöker hur vi kan erbjuda fler platser
inom en snar framtid.

Vi söker kontaktpersoner
Hör av dig till info@egnaben.se
Öppet hus
På Egna Bens öppet hus är det fullt upp
för ungdomarna med att söka sommarjobb och leta studier inför hösten.
Jobbtorg
Våra samarbeten med Kommunala
aktivitetsansvaret och jobbtorg
fortsätter med bra resultat - vi får mycket
förslag kring skola, praktik och arbete.

Lediga lägenheter,
jour- och familjehem och
stödboenden för placering.
Insatsen anpassas efter ungdomens individuella behov.

Utbildning för vår personal
I april höll vi i en halvdagsutbildning med
fokus på att ta hand om ungdomar med
kriminalitet- eller drogproblematik. Sedan
avslutade vi med lunch på Freddas vid
Årstaviken. Tack för en trevlig dag!
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John Söder
Verksamhetschef
Ungdomsvärnet
Kollektivt stödboende
info@ungdomsvarnet.se
070 - 214 42 30
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Anders Knapp
Ungdomsvärnet
Kollektivt stödboende
info@ungdomsvarnet.se
070 - 726 51 64

Moses Eshetu
Verksamhetschef
Stödboende
Jour- och familjehem
moses@egnaben.se
070 - 149 90 34

0707 46 49 65

