Profil

Nøgleord for mig er respekt for
forskellighed, og jeg har en
ligeværdig tilgang i alle relationer.

Jeg er født i 1964. Gift med Hans Erik
og sammen har vi voksne børn
– en datter og en søn

Jeg tror på at der er lægedom i at blive
set, hørt og mødt som de mennesker
vi er, uden at skulle lave os om.

Eksamineret psyko-, par- og
familieterapeut

Besøgene kan foregå hos mig
i min praksis.

Speciale i senfølger efter
seksuelt misbrug.

Kontakt:

Eksamineret coach og supervisor.
Har erfaring med individuel og
gruppe supervision.

Tlf. 20 10 17 60
Bygaden 13 A, 8300 Odder
E-mail: gitte@gittelykke.dk
www.gittelykke.dk

Certificeret PREP–Par instruktør.
Jeg modtager supervision.
Det kristne livs og menneskesyn er
mit personlige grundlag.

Barn anbragt
udenfor
hjemmet?
Du har ret til at tale
med en professionel
§54 støtteperson
Det at være forældre
på afstand og samarbejde
med anbringelsesstedet
og sagsbehandler er et
stort arbejde

Psyko-, par- & familieterapeut
www.gittelykke.dk

Støtteperson er en
rettighed, der er
gratis for dig!
Ifølge serviceloven §54 har du som
forældre til anbragte børn ret til en
støtteperson, og din sagsbehandler
har pligt til at tilbyde dig det.
Det er gratis for dig. Jeg bliver
aflønnet af kommunen, og det er
dem, der bestemmer hvor mange
timer, du må bruge mig.
Jeg er privatpraktiserende og
uafhængig af kommunen. De har
ingen ret til at vide, hvad du
snakker med din støtteperson om.

Som støtteperson kan jeg:

• Lytte til dine smerter,
tanker og følelser

• Hjælpe dig med at forberede 		
og gå med til møder.

• Være i det svære sammen 		
med dig.

• Hjælpe dig med at få så god 		
en kontakt med dit barn som
muligt.

• Informere dig om og hjælpe 		
dig til dine lovmæssige
rettigheder.

• Jeg taler kun med din
sagsbehandler eller andre 		
samarbejdspartnere, når du
er til stede og/eller ønsker det.
• Min opgave er at støtte dig
og din familie til at kunne 		
håndtere anbringelsen.
Jeg kan ikke hjælpe med
at få dit barn hjem.

