BØRN
Særlig støtte og aflastning

Familier med behov for en særlig støtte og aflastning til deres børn, kan få hjælp af
Focus People til både midlertidige og permanente opgaver.
Vi har stor erfaring indenfor børn og pædagogiske opgaver samt indenfor pasning og pleje
af børn og unge med funktionsnedsættelser og kroniske sygdomme.
Vores hjælpere rundt omkring i landet har bred indsigt i arbejdet med børn.
Flere af vores hjælpere er uddannede og specialister indenfor børneområdet.
Særlig støtte til børn favner bredt og kan være alt lige fra lektiehjælp til bedre trivsel hos udsatte
familier. Aflastning varierer fra nogle få timer om ugen til pasning af meget syge børn i hjemmet.
Særlig støtte eksempler:
•
•
•
•

Hjælp til hverdagens udfordringer – bad, tøj, skolesager mm.
Følge børn i skole, institutioner og fritidsinteresse f.eks. ved sygdom hos forældrene.
Overvågning og støtte ved depression og angst.
Sikre bedre trivsel og aflastning til udsatte familier.

Aflastning eksempler:
•
•
•
•
•

Hjælp til hverdagens udfordringer – bad, af og påklædning, toiletbesøg m.m.
Følge børn i skole, institutioner og fritidsinteresse f.eks. ved sygdom hos forældrene.
Aflastning af forældre til børn med funktionsnedsættelser og kroniske sygdomme.
Pasning af alvorligt syge børn i hjemmet.
Pasning af multihandicappede børn i hjemmet.

Besøg focus-people.dk eller kontakt os på 22 333 112 for yderligere information
om særlig støtte og aflastning til børn.

Kontakt os på telefonnummer

22 333 112
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