Kiinnostaisiko KeVa -perhehoitajuus?
Olisiko sinulla aikaa ja kiinnostusta pitää huolta vaikkapa henkilöstä jolla on erityisiä tarpeita?
Mitä KeVa -perhehoito sitten on?
KeVa -perhehoidolla tarkoitetaan vammaisen lapsen, nuoren ja aikuisen hoivan ja huolenpidon järjestämistä ympärivuorokautisesti perhehoitajan kodissa. Perhehoidon järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen, nuoren ja aikuisen tarpeet. Perhehoito voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista esimerkiksi omaishoitajan
vapaan aikana. Vaikka perhehoito on lähtökohtaisesti ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa, voidaan
perhehoitoa järjestää myös osavuorokautisesti esimerkiksi omaishoitajan työssäkäynnin tai vapaan ajaksi.
Perhehoito toteutetaan yhteistyössä kunnan muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Koska perhehoito on
avohoitoa, perhehoidossa oleva lapsi, nuori ja aikuinen ovat oikeutettuja saamaan esim. kuljetuspalveluja.
Perhehoito tarjoaa vammaiselle lapselle, nuorelle ja aikuiselle pysyvät ihmissuhteet ja yhteisen arjen
perhehoitoperheen kanssa.
Mikkelissä alkaa Helmikuussa 2022 kehitysvammaisten henkilöiden perhehoidon valmennus. Valmennuksessa
kerrotaan, mitä perhehoito on, mitä perhehoitajalta odotetaan ja millaista palkkiota perhehoidosta maksetaan.
Perhehoitajuus sopii vaikka lisähankkeena eläkkeellä olevalle tai päätoimisena hankkimismuotona. Valmennukseen
tullessasi et vielä sitoudu ryhtymään perhehoitajaksi, vaan siellä voit rauhassa miettiä voisiko perhehoito sopia juuri
sinulle. KeVa -perhehoitajaksi voit kouluttautua yksin, et tarvitse puolisoa osallistuaksesi tai valmistuaksesi tärkeään
tehtävään. Ennakkovalmennuksen lähtökohta on, että valmennettavat osallistuvat kaikkiin tapaamisiin. Poissaolosta
ilmoitetaan kouluttajalle etukäteen ja sen korvaamisesta sovitaan kouluttajien ja poissaolijan kesken. Valmennus
toteutuu tapaamiskertojen mukaisilla henkilökohtaisilla kotitehtävillä, sekä kotikäynneillä tapahtuvilla väli- ja
loppuarvioinneilla.
KeVa -perhehoidon ennakkovalmennus keväällä 2022
22.02.2022 klo 17-20
1. tapaaminen, Tietoa perhehoidosta
08.03.2022 klo 17-20
2. tapaaminen, Turvallisuutta pysyvyydestä ja jatkuvuudesta
22.03. 2022 klo 17-20
3. tapaaminen, Lapsen, nuoren ja aikuisen tuki
05.04. 2022 klo 17-20
4. tapaaminen, Minä ja kehitysvammainen ihminen
26.04.2022klo 17-20
5. tapaaminen, Lapsi, nuori ja aikuinen sekä perheet muutoksessa
10.05.2022 klo 17-20
6. tapaaminen, Kokemuksia perhehoidosta, koulutus toteutuu perhekodissa.
24.05.2021 klo 17-20
7. tapaaminen, Perhehoitajan asema
Ilmoittautuminen ennakkovalmennukseen 09.02.2022 mennessä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Sarianna Maaranen p. 040 359 7210, sarianna.maaranen@essote.fi
KeVa-perhehoidon kouluttajat:
Omais- ja perhehoidon koordinaattori Sarianna Maaranen
palveluohjaaja ,Virpi Uotinen
Kokemuskouluttaja, perhehoitaja Kati Tiilikainen-Kinanen
Kuntoutusohjaaja Tanja Lillman
Vastaava sosiaalityöntekijä Nina Lukkarinen
Etelä-Savon sosiaali- ja
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