Uro i familielivet?

Hvem er vi?
Move 1 er en socialpædagogisk virksomhed, der har specialiseret
sig i støtte til udsatte og sårbare børn og unge samt til de voksne
og familien.

Move 1 tilbyder familieløsninger med fleksibilitet,
hvor traditionelle løsninger ikke virker

Move 1 har siden 2005 løst en række socialfaglige opgaver for
kommuner og private.
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Vores løsninger er effektive og fagligt velfunderede.

Undgå unødige indgreb

Flex Familie Rådgivning – et fleksibelt
døgntilbud til udsatte børn og unge og
deres familier.
Indhold
• H
 urtig indsats – opstart max. 3 dage
efter henvendelse.
• Afklaringsforløb typisk fra 1 - 4 måneder.
• Mindst mulig indgriben i familien.
• Skriftlig tilbagemelding til kommunen
hver 5. – 6. uge - kan benyttes direkte i
§ 50 undersøgelse.
• Sikkerhedsplaner der passer til barnet.
•	Synliggørelse af forældrenes kompetencer.
• Partnerskab med familien og kommunen
ud fra beskrevne mål.

”Ved at motivere og vejlede mennesker ud fra deres egne erfaringer
og ressourcer er der grundlag for en
positiv forandring.”
Move 1 tilbyder støtte til familier, hvor
børn og unge ikke trives.
Socialkonsulenterne fra Move 1 indgår i
et partnerskab med familien og kommunen, hvor fokus er på tryghed og stabilitet
for barnet / den unge.

Indhold
• V
 ejledning om børns og unges
udvikling og behov.
• Struktur i hjemmet.
• Styrkelse af forældre / barn relationen.
• Støtte til forældrerollen.

Støttesamtaler
Indhold

Move 1 tilbyder:
• F lex Familie Rådgivning
– kort målrettet afklaringsforløb.
• Familierådgivning og vejledning.
• Observationer af samspillet mellem
familiemedlemmer.
• Støttesamtaler med forældre om
børne- og ungeopdragelse.

Familierådgiver- og vejlederforløb

• Samtaler med hele familien
• Samtaler med forældre
• Fokus på ønsker om forandringer og
realistiske mål for fremtiden.
Vi tager udgangspunkt i familiens styrker
og ressourcer og fokuserer på det, der
fungerer.

Move 1 arbejder med tydelighed og
dokumentation.

