AV O PA LV E L U T S ATA KU N TA

Humanan avopalvelut Satakunnassa
Perhetyö ja Tehostettu perhetyö
Perhetyö ja tehostettu perhetyö tarjoavat kokonaisvaltaista tukea kaikille perheenjäsenille, yksilöinä ja yhdessä. Työskentely perheen kanssa on tavoitteellista, aktiivisesti muutokseen tähtäävää
toimintaa eri muodoissa: ohjausta, mallintamista, yhdessä tekemistä, keskustelutukea. Tehostettua
perhetyötä toteutetaan perheen kotona ja muissa perheen arkiympäristöissä. Perhetyö ja tehostettu
perhetyö soveltuvat perhepalveluiden tai lastensuojelun asiakasperheille.

Kriisiperhetyö
Kriisiperhetyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakasperheille avuksi akuutteihin
kriisitilanteisiin, kuten uupumus, äkillinen vakava sairaus, perheväkivalta, ero tai muu akuutti kriisi.

Kotiin vietävä avohuollon perhekuntoutus
Kotiin vietävä avohuollon perhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakasperheille, jotka
tarvitsevat pidempiaikaista ja intensiivistä tukea kotiin. Perhekuntoutuksen tarkoituksena on varmistaa
riittävät vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen edellytykset, tukea perheen vuorovaikutussuhteita ja
turvata lapsen kasvuympäristö. Kuntoutusprosessi on aina tavoitteellinen.

Ammatillinen tukihenkilötyö
Ammatillinen tukihenkilötyö tarjoaa tavoitteellista tukea, räätälöidysti asiakkaan tarpeen mukaisesti.
Tukihenkilötyötä toteutetaan asiakkaan kotona, asiointiapuna, toiminnallisina tapaamisina ja muissa
asiakkaan arkisissa toimintaympäristöissä. Ammatillinen tukihenkilötyö sopii esimerkiksi tueksi mielekkään tekemisen etsintään, vuorokausirytmin ylläpitämiseen, sosiaalisten taitojen vahvistamiseen,
neuropsykiatrisiin haasteisiin, omien voimavarojen löytämiseen, päihteettömyyden tukemiseen ja
keskustelutueksi.

Koulunkäynnin tuki
Lapsen koulunkäynti voi olla hankalaa johtuen erilaisista tunne-elämän häiriöistä, oppimisvaikeuksista, sosiaalisista ongelmista koulussa tai perhe-elämän epävakaudesta. Koulunkäynnin tuki pyrkii
korjaamaan muutosta tarvitsevat kohdat lapsen arjessa. Tuen tilaajana voi olla sosiaalihuollon,
lastensuojelun tai opetustoimen edustaja yksin tai eri viranomaistahot yhdessä.

Neuropsykiatrinen valmennus
Neuropsykiatrinen valmennus antaa tukea ja työvälineitä arjen parempaan hallintaan neuropsykiatrisia oireita omaaville. Asiakkaalla voi olla diagnosoitu esimerkiksi ADHD, ADD, Tourette tai autismin
kirjon piirteitä. Neuropsykiatrinen valmennus sopii myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Tapaamispalvelut
Tuetut ja valvotut tapaamiset voidaan järjestää toimitiloissamme, perheen kotona, sukulaisten kotona
tai kunnan osoittamissa tiloissa. Työntekijämme huolehtivat tarvittaessa tapaamisen järjestelyistä.
Toteutamme myös valvottuja vaihtoja.

Jälkihuollon palvelut
Jälkihuolto tarjoaa nuorelle aikuiselle kokonaisvaltaista tukea. Jälkihuollon tukihenkilötyöskentely
sopii tueksi opiskeluun, taloudellisten asioiden hoitamiseen, itsestä ja kodista huolehtimiseen, sosiaalisten suhteiden vahvistamiseen, terveydellisistä asioista huolehtimiseen ja päihteettömään elämään.
Jälkihuollon tavoitteena on motivoida ja hankkia nuorelle taitoja omien asioiden aktiiviseen hoitamiseen ja sosiaalisten suhteiden vahvistamiseen.

Tuettu asuminen
Tuettu asuminen on kokonaisvaltaista, jalkautuvaa tukea, jota toteuttaa henkilökohtainen tukihenkilö.
Tuettu asuminen on intensiivistä kuntoutustyötä, jonka tavoitteena on tukea asiakkaan elämänhallintataitoja, auttaa toimimaan mahdollisimman itsenäisesti sekä luoda ja vahvistaa yhteyttä paikallisiin
palveluihin. Tuettu asuminen sopii itsenäistyville nuorille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille,
kriminaalitaustaisille henkilöille sekä vammaispalveluiden asiakkaille.

Kotiin vietävä kuntoutus aikuissosiaalityössä

Kotiin vietävä kuntoutus on asiakkaan arkeen jalkautuvaa palvelua, jolla tuetaan elämänhallinnan
eri osa-alueita, kuten itsenäisestä asumisesta selviytymistä, mielekkään tekemisen mahdollistamista
ja sosiaalisten suhteiden vahvistamista. Tavoitteena on asiakkaan oman elämänhallinnan lisääntyminen.

Ryhmätoiminta aikuissosiaalityössä
Aikuissosiaalityön asiakkaille suunniteltu ryhmätoiminta on osa sosiaalista kuntoutusta, jolla vahvistetaan asiakkaan toimintakykyä, torjutaan syrjäytymistä ja edistetään osallisuutta. Ryhmätoimintaan
osallistumalla asiakkaan on mahdollisuus luoda uusia sosiaalisia suhteita ja saada vertaistukea.
Ryhmään osallistuminen ja kotoa lähteminen tuovat mielekästä tekemistä arkeen ja auttavat
säännöllisemmän päivärytmin vakiinnuttamisessa. Sisällöt keskittyvät itsenäisen asumisen tukemiseen, itsestä huolehtimiseen, kodin ylläpitämisen taitoihin, sosiaaliseen aktivoitumiseen tai talous- ja
velkaneuvontaan.

Arviointi- ja asiantuntijatyö
• Vanhemmuuden arvioinnit
• Olosuhdeselvitykset
• Perhearvioinnit
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Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, joka tarjoaa yksilöllisiä
sosiaalipalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Meitä on Suomessa 2 700, ja autamme
päivittäin yli 4 200 ihmistä kohti hyvää elämää. Meille Humanassa on tärkeää olla avoin,
laadukas ja vastuullinen toimija.
HUMANA.FI

