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Stöd när placeringen upphör  Vem kan delta?

Egen mentor

Så arbetar vi

Att stå på egna ben när placeringen och kanske även stödet 
från socialtjänsten upphör är inte lätt. Vi vet att det är tufft 
att gå från barn till vuxen och förväntas klara sig själv. Därför 
erbjuder vi stöd inom SOS Barnbyars Ungdomsprogram till 
dig som snart ska lämna din placering eller som redan har 
lämnat. Stödet är gratis!

Programmet riktar sig till dig som är:
• Mellan 16 och 23 år
• Är eller har varit placerad
• Har svenskt medborgarskap, uppehållstillstånd eller 
arbetstillstånd i Sverige

Att delta i SOS Barnbyars ungdomsprogram är helt frivilligt  
och kostar ingenting. Vi har tystnadsplikt. 

Du får en egen mentor inom programmet och ni planerar till-
sammans individuella träffar när det passar dig. Stödet pågår 
i ungefär ett år. 

Som deltagare i programmet får du individuellt stöd utifrån 
dina egna önskemål och behov. Det kan exempelvis vara:

• Att ställa sig i bostadskö
• Hjälp med att söka arbete
• Rådgivning kring ekonomi
• Stöd att klara dina studier
• Hitta ett sammanhang där du kan träffa andra ungdomar 
och vuxna

Vi kartlägger tillsammans vad du behöver hjälp med och tar 
därefter fram en individuell handlingsplan för dig.

Stöd till dig mellan 16 och 
23 år och som är eller varit 
placerad i familjehem, 
på HVB, stödboende, 
nätverksfamilj eller liknande.

Gruppaktiviteter 
Du har även möjlighet att delta i gruppaktiviteter tillsammans 
med andra ungdomar. Vi samarbetar med aktörer inom nä-
ringslivet och föreningslivet. 

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


