NR. 01 • 2021-10-18

SENASTE NYTT FRÅN
FÖREBYGGANDE ENHETEN
För att underlätta samarbetet vill vi på
Förebyggande enheten presentera våra
verksamheter.

föräldrar och barn att få stöd enskilt och/eller i grupp.

Kontakta
Telefon: 019-21 10 00 (fråga efter Sputnik)
E-post: Sputnik@orebro.se

Gemensamt för alla verksamheter inom den
Förebyggande enheten är att: vi alla är kuratorer,
det är frivilligt och gratis att ta hjälp från oss (inget
biståndsbeslut behövs), vi för inga journaler och vi
arbetar under sekretess. Vår besöksadress är
Nygatan 16A. Våra verksamheter riktar sig till
medborgare boende i Örebro kommun.

Föräldrastöd
Föräldratelefonen riktar sig till föräldrar och/eller andra
vårdnadshavare som har barn upp till 18 år, och som
känner oro för sitt barn eller har frågor kring
föräldrarollen. Vårdnadshavaren kan även få information
och hänvisning till andra som erbjuder stöd.

Kontakte
Föräldratelefon: 019-21 36 00
Öppettider:
Måndag, onsdag, torsdag, fredag: 9.00-12.00,
Tisdag: 13.30-16.30
Instagram: foraldrastodorebro

Medlingsverksamheten
Medling vid brott innebär att den som blivit utsatt för ett
brott och den som begått brottet träffas tillsammans med
en opartisk medlare och talar om det som hänt. Medling
vid brott syftar till att minska de negativa följderna av
brottet. Medling erbjuds ungdomar mellan 12 och 21 år
som begått ett brott, och till dem som utsatts för brottet.

Kontakta

Sputnik
Sputnik är en stödverksamhet för anhöriga (barn,
ungdomar 0 - 20 år och deras föräldrar) till någon som
dricker för mycket alkohol, använder narkotika eller
missbrukar medicin. Sputnik erbjuder både anhöriga

Örebro kommun
orebro.se

Servicecenter: 019-21 10 00
(fråga efter Medlingsverksamheten)

Stödcentrum för unga
brottsutsatta

Tonårstiden - hur svårt kan det
va?

Här kan den som har blivit utsatt för ett brott och är
mellan 12 - 20 år få stöd, samt kunskap om vanliga
reaktioner av att bli utsatt för ett brott, och hur man bäst
kan hantera dessa. Vidare erbjuds stöd och hjälp i en
eventuell rättsprocess samt stöd till vittnen och anhöriga.
Brottet behöver inte vara polisanmält.

I podden Tonårstiden – hur svårt kan det va? pratar vi
om olika ämnen som är aktuella för tonårsföräldrar.
Några av de teman som diskuteras är: frigörelse, alkohol,
tobak och relationer. Vi som ligger bakom podden
jobbar på Föräldrastöd och Fältgruppen. Du hittar
podden där poddar finns.

Kontakta
Servicecenter: 019-21 10 00 (fråga efter
Stödcentrum för unga brottsutsatta)
E-post: ungabrottsutsatta@orebro.se

Fältgruppen
Fältgruppen jobbar uppsökande där ungdomar vistas,
såväl dagtid som kvällar och helger, för att identifiera de
som riskerar att fara illa. Fältgruppen erbjuder stöd till
ungdomar och deras föräldrar, samt har ett nära
samarbete med skolor, fritidsgårdar, polis och andra
ungdomsaktörer.

Kontakta
Telefon: 019-21 45 80
E-post: faltgruppen@orebro.se,
Öppettider:
Måndag, onsdag, torsdag: 9.00-22.00, Tisdag:
9.00-17.00, Fredag: 9.00-02.00, Lördag 18.30-02.00
Facebook: fältgruppen Örebro
Instagram: faltgruppenorebro

Kom ihåg!a
V.47 anordnar Förebyggande enheten två
föreläsningsdagar. Onsdagens tema är
kriminalitet, fredagens tema är familj och
föräldraskap. Strecka redan nu datumen 24 och
26 november i kalendern, och håll utkik efter
program och anmälan som kommer på Intranätet
inom de närmaste veckorna.
Förebyggande enheten önskar er varmt
välkomna till City Konferenscenter under v. 47!

