Søknad om kursopphold
Stine Sofie Senteret er et kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn og unge (0-18 år), deres trygge
omsorgspersoner samt søsken. Voldsutsatte barn omfatter barn som har vært utsatt for, eller har vært vitne til
vold i nære relasjoner, og/eller utsatt for seksuelle overgrep. Tilbudet er helt kostnadsfritt, dette inkluderer også
reise til og fra kursstedet i Grimstad. Kursets varighet er 6 dager.
Følgeskriv fra fastlege, Statens Barnehus, helsesøster, krisesenter, politi, behandlende terapeut , advokat,
støttesenter eller tilsvarende vedlegges. Alle søkere får skriftlig tilbakemelding, senest tre uker etter mottatt
søknad. Dersom dere bor på sperret adresse (kode 6 eller kode 7), ta kontakt på telefon før innsendelse av
søknad.
Søknad med vedlegg sendes til:
Stine Sofie Senteret, Østerhusmonen 35, 4879 Grimstad
Merk konvolutten med “Søknad”
Alle opplysninger behandles konfidensielt.
Ved spørsmål, ta kontakt på 37 29 40 90 eller post@stinesofiesenteret.no
NB: Dette skjemaet skal fylles ut av foresatt/primæromsorgsperson til det/de voldsutsatte barnet/barna det
søkes om opphold for. Det/de voldsutsatte barnet/barna omtales likevel i søknaden som “primærsøker”.
Har dere vært på opphold på senteret tidligere? Nei

Ja

Hvis ja: hvilket år

uke

Personopplysninger på primærsøkere

Med primærsøkere mener vi: Voldsutsatte barn som har vært utsatt for,
eller har vært vitne til vold i nære relasjoner, og/eller utsatt for seksuelle overgrep. Øvrige søsken, se neste side.
Navn/primærsøker 1:

Fødselsdato:

Navn/primærsøker 2:

Fødselsdato:

Navn/primærsøker 3:

Fødselsdato:

Personopplysninger voksen

(foresatt/primær omsorgsperson)
Har familien fått innvilget kode 6 eller 7 kan info om adresse gis per telefon.
Navn:

Epost:

Adresse:

Telefonnummer:

Postnr/ -sted:

Fødselsdato:

Relasjon til primærsøker?

Informasjon om meddeltakere
(søsken og annen omsorgsperson)
Navn:

Fødselsdato:

Relasjon til søker:

Navn:

Fødselsdato:

Relasjon til søker:

Navn:

Fødselsdato:

Relasjon til søker:

Navn:

Fødselsdato:

Relasjon til søker:

Har en eller flere av primærsøkerene vært utsatt for, eller vært vitne til,
vold i nære relasjoner eller vært utsatt for seksuelle overgrep

Ja

Nei

Er saken politianmeldt?

Ja

Nei

Foreligger det domfellelse av gjerningsperson

Ja

Nei

Er saken fortsatt under etterforskning?

Ja

Nei

Er søker tildelt voldsoffererstatning?

Ja

Nei

Mottar eller har søker tidligere mottatt helsemessig hjelp relatert til den kriminelle handlingen?

Ja

Nei

Hvis ja, hva slags type hjelp (lege, psykolog m.m.)				
Navn på ansvarlig behandler:
Har familien fått innvilget:

Kode 6 Ja

Besøksforbud

Ja

Kode 7

Voldsalarm

Ja

Ja

Motivasjon for opphold

Vennligst beskriv kort om hovedmotivasjonen for kursopphold på Stine Sofie Senteret.
Bruk eventuelt eget ark.
Barn:

Voksen:

Særskilte behov

For at vi skal kunne gi dere et best mulig opphold, ønsker vi info om følgende:

Har barna ekstra oppfølging på skolen/barnehagen (assistent, miljøarbeider el.)?

Ja		

Nei

Har noen av søkerne nedsatt funksjonsevne, sykdommer eller allergier?		

Ja		

Nei

Hvis ja, spesifiser:

Hvordan fikk du kjennskap til Stine Sofie Senteret?

Andre kommentarer

Sted/dato:

Underskrift:
(Foresatt/primæromsorgsperson)

