
Ungdomar som varit placerade i samhällsvård, exempelvis 
familjehem, HVB eller stödboenden, har ofta många riskfak-
torer. Behovet av stöd till målgruppen i övergången från barn 
till vuxen när samhällsvården upphör kan vara stort, varpå 
SOS Barnbyar i Göteborg erbjuder stödverksamhet för mål-
gruppen. Målet med verksamheten är att stödja ungdomars 
etablering och möjligheter att bygga upp ett självständigt 
och självförsörjande vuxenliv. 

Sedan 2017 har SOS Barnbyar bedrivit stödverksamhet för 
ensamkommande nätverksplacerade ungdomar. Nu vidgas 
programmet och riktar sig till alla barn och ungdomar mellan 
16 och 23 år som tidigare har varit samhällsplacerade eller 
vars placering ska avslutas. Inom programmet erbjuds mål-
gruppen stöd inom fyra livsområden: Hälsa, Samhälle och 
bostad, Studier, arbete och entreprenörskap samt Nätverk 
och sammanhang. 

Ungdomar mellan 16-23 år som är intresserade av att delta 
i programmet erbjuds kostnadsfritt personligt stöd. Vi gör 
inledningsvis en basmätning med varje ungdom för att ta 
reda på hur behovet ser ut, och skapar därefter individuella 
mål-och handlingsplaner. Ungdomsprogrammet är förlagt i 
Hammarkullen och uppbyggt kring individuella mentorsträf-
far som kombineras med gruppaktiviteter. Vanligtvis är en 
ungdom inskriven i programmet ungefär ett år, men insat-
sens längd och omfattning anpassas till ungdomens behov. 

Våra mentorer är heltidsanställda av SOS Barnbyar och har 
högskoleutbildning så som socionom och lärare. 

I samarbete med socialtjänsten i Göteborg och dess 
kranskommuner kan ungdomar som inom kort ska lämna 
samhällsvården informeras om och länkas till programmet. 
Insatserna inom programmet ligger helt utanför socialtjäns-
tens ansvar och utförs av SOS Barnbyar. Insatserna ersätter 
inte skolan, socialtjänsten eller andra insatser som ungdo-

men eventuellt har. Deltagandet är frivilligt och ska ses som 
ett extra stöd för de ungdomar som vill ha det. Ungdomar 
med ett kvarstående vårdbehov ska i första hand erbjudas 
stöd och hjälp inom socialtjänsten.

För att få en plats i programmet krävs det att ungdomen inte 
har ett pågående missbruk. Ungdomen får heller inte vara 
kriminellt aktiv. Deltagandet kräver svenskt medborgarskap, 
uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige.

Om SOS Barnbyar
Vi finns i 137 länder och är en av världens största 
barnrättsorganisationer. Vi är partipolitiskt och 
religiöst obundna och arbetar utifrån FN:s 
konvention om barns rättigheter. Vi har över 70 
års erfarenhet av barn i samhällsvård. 

Läs mer om vårt arbete  
på www.sosbarnbyar.se 
eller skanna QR koden  
för mer information. 

Kontakta oss för information och anmälan

Lady France Mulumba, Enhetschef 
E-post: lady-france.mulumba@sos-barnbyar.se
Telefon: 070-843 33 82

Ulrika Alenius, Ungdomsmentor
E-post: ulrika.alenius@sos-barnbyar.se
Telefon: 073-405 46 31

Stödprogram för 
unga som lämnar 
placering i 
samhällsvård


