INFAMNA ERBJUDER

InFamna har föreläsningar som riktar sig
till skolor, föreningar, myndigheter, företag, kort sagt alla sammanhang där människor möter människor.
Föreläsningarna handlar om:



Ungdomar som bor/bott i familjehem.
Sex, etik och moral. Hur var det förr,
hur är det nu. Vad har ungdomarna för
åsikter om hur det borde vara. Vad är
rätt? Vad är fel?
 Kroppsfixering, kroppsvärderingar.
Vem är JAG?
 Relationer.
barn/ungdomar - föräldrar
barn/ungdomar - kompisar
barn/ungdomar - familjehem
föräldrar - familjehem
 Mobbning.
 Alkohol och droger.
Ge ungdomarna verktyg för att lära sig
prata om allt.
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INFAMNA ERBJUDER

MINA ORD

Som samhället ser ut idag har den
personliga kontakten mellan ungdomar och mellan ungdomar och vuxna minskat allt mer. Vi spenderar
mindre tid med samtal öga mot öga
och mer tid till att sitta framför datorn. Relationerna blir sämre, missförstånden fler. Allt fler ungdomar
har inga vuxna att diskutera och
samtala med. Många ungdomar har
idag dålig självkänsla och självförtroende, med det följer sämre prestationer i skolan och ungdomarna blir
mer mottagliga för grupptrycket.

VÍSION

MINA ERFARENHETER

InFamna vision är att nå ut till tonåringar som behöver vuxenstöd, vuxenrelationer eller en samtalspartner. Ambitionen är att höja ungdomars självkänsla och förmedla att:

Sju egna barn har gett mig bred erfarenhet på många områden.
Jag har jobbat med barn och ungdomar med strulig uppväxt i snart
30 år som familjehemsförälder.
Detta har gett mig stor erfarenhet
av relationer mellan:







jag duger som jag är
alla har rätt att bli sedda
samhället ska prioritera ungdomars utveckling
ungdomars utveckling ska vara ett
ämne i skolan
sex, moral och etik är ett naturligt
samtalsämne i skolan






barn/ungdomar - föräldrar
barn/ungdomar - kompisar
föräldrar - familjehem
familjehem - myndigheter

Genom mitt arbete som familjehem
har jag även stor erfarenhet av lojalitetskonflikter av olika slag.

