HAKEMUS TUKIPERHEEKSI
Hakijan nimi

Henkilötunnus

Puhelin

Ammatti

Siviilisääty  avioliitto  avoliitto  leski  eronnut
 rekisteröity parisuhde  naimaton

Työpaikka

 työtön

Kirjoilla  ev.lut.srk.  väestörekisteri
 muu srk., mikä _________________________________________

Hakijan nimi

Henkilötunnus

Puhelin

Ammatti

Työpaikka
 työtön

Siviilisääty  avioliitto  avoliitto  leski  eronnut
 rekisteröity parisuhde  naimaton

Kirjoilla  ev.lut.srk.  väestörekisteri
 muu srk., mikä _________________________________________

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Kotikunta

Sähköpostiosoitteet
Kotona asuvat lapset (nimi ja syntymäaika)
Muut kodissa asuvat henkilöt
Perheenjäsenten terveydentila
Tupakoidaanko perheessänne
 kyllä
 ei

Tupakoidaanko kodissanne sisätiloissa
 kyllä
 ei

Paljonko perheessänne käytetään päihteitä
Onko teidät tuomittu rikoksesta, milloin ja miksi
Uskonnon merkitys perhe-elämässänne
Kuvailkaa kotianne ja pihapiiriänne / ympäristöänne

Asunto

Huoneiden lukumäärä ________________

Asunnon kokonaispinta-ala ______________ m²

Lähimpään uimakelpoiseen rantaan ________ km, rautatieasemalle ________ km, linja-autoasemalle ________ km
Eläimiä sisätiloissa
 kissoja  koiria  muita, mitä _____________________________________________________________________________
Eläimiä ulkotiloissa
 koiria  kissoja  kaneja  hevosia  lehmiä  sikoja  lampaita  siipikarjaa  muita _______________________

TUKIPERHE


toivomme uusia tukiperhelapsia

lasten ikä _________________________


sukupuoli _____________________

lukumäärä _______________________

jatkamme entisten lasten tukiperheenä

____________________________________________________________________________________
(lapsen sukupuoli, syntymävuosi, kotikunta)

Onko perheessänne hoidossa muita lapsia tai aikuisia
Lukumäärä _______________________

 kyllä

 ei

Ajankohta _______________________________________________________

Voitteko ottaa luoksenne lapsen, jolla on erityishoidon tarvetta (esim. kastelua, levottomuutta) tai jokin sairaus
(allergia, diabetes tms.)

Kuljetus tukiperheen ja lapsen kodin välillä
 Pystymme kuljettamaan lapsia

 Emme pysty kuljettamaan lapsia

Lisätietoja

Kodin yleinen ilmapiiri. Yleiskäsitys kodin sopivuudesta tukiperheeksi. (Työntekijä täyttää/arvioi)




Emme ota lapsia tänä vuonna, mutta toivomme yhteydenottoanne seuraavana vuonna.
Emme ota lapsia tänä vuonna ja halutessamme otamme itse yhteyttä Pessiin.

Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessin työntekijät saavat pyytää kotikuntamme sosiaalitoimen
lausunnon perheemme sopivuudesta tukiperheeksi.
Tukiperheen vanhempina olemme tietoisia siitä, että meitä sitoo SHAL 15§:ssä säädetty
vaitiolovelvollisuus ja lupaamme olla puhumatta meillä tukiperheessä käyvien lasten ja heidän
perheidensä asioista ulkopuolisille ihmisille. Olemme tietoisia siitä, että vaitiolovelvollisuus sitoo
meitä vielä senkin jälkeen, kun tukiperhetoiminta on päättynyt.
Nämä tiedot antaessani olen samalla antanut Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessille luvan käsitellä
myös arkaluontoisia henkilötietojani (Henkilötietolaki 11-12§).
______________________________________________
Paikka ja aika

______________________________________________
Allekirjoitus

______________________________________________
Allekirjoitus

LIITTEEKSI: Ajo-ohje kotiinne
Sijais- ja jälkihuolto Pessi (osoite: Vuorikatu 13, 50100 Mikkeli), jota hallinnoi Essote (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut), ylläpitää tukiperhetoimintaa
koskevaa asiakasrekisteriä. Rekisteritietoja käytetään vain siinä tarkoituksessa, missä ne on järjestölle luovutettu, jollei asiakkaan yksilöidystä kirjallisesta
suostumuksesta tai lainsäädännöstä muuta johdu.

