Perhekuntoutus yksikössä
Humanan perhekuntoutus tarjoaa tiivistä, suunnitelmallista ja
tavoitteellista tukea ja ratkaisumalleja lasten kehityksen,
vanhemmuuden, parisuhteen sekä perheen kohtaamien kriisien
tuomiin haasteisiin. Perhe asuu kuntoutusjakson ajan
perhekuntoutusyksikössämme. Perhekuntoutusjakson avulla
perhe voidaan pitää yhtenäisenä, ja sen tarjoaman intensiivisen
tuen myötä on mahdollista välttää lasten huostaanotto.
Perhekuntoutus on vaikuttava työskentelymuoto myös silloin, kun
arvioidaan tai harjoitellaan elämää yhdessä perheenä lapsen
sijoituksen jälkeen.
Tarjoamme palvelua

Faktoja Perhekuntoutus
yksikössä
Yritys

Ikä
Paikkatyyppi

Perhekuntoutusyksikkö – Apilapolku, Loimaa
Perhekuntoutusyksikkö – Auroora, Jyväskylä
Perhekuntoutusyksikkö – Kiela, Rovaniemi
Perhekuntoutusyksikkö – Niittykukka, Kempele
Perhekuntoutusyksikkö – Niittypolku, Nummela
Perhekuntoutusyksikkö – Tukipuu, Seinäjoki
Perhekuntoutusyksikkö – Varpu, Nivala

Humanan perhekuntoutus
Perhekuntoutus on tarkoitettu avuksi perheelle, joka tarvitsee intensiivistä ja tiivistä
tukea kriisiytyneessä tai muutoin haastavassa elämäntilanteessa. Humanan
perhekuntoutus on aina tavoitteellista työskentelyä, jonka tarkoituksena on lisätä
perheen hyvinvointia ja tarjota välineitä selviytyä arjesta aiempaa itsenäisemmin.
Perhekuntoutuksessa autetaan perhettä löytämään omat voimavaransa ja
vahvistamaan niitä, kehitetään perheen sisäistä vuorovaikutusta, tuetaan
vanhemmuutta sekä etsitään ratkaisuja ja toimintamalleja erilaisiin tilanteisiin niin
yksilöllisissä kuin koko perhettä koskevissa haasteissa.
Perhekuntoutuksessamme koko perhe huomioidaan ja osallistetaan mukaan
työhön. Myös perheen voimavaroja tukevia verkostoja kartoitetaan ja tuetaan
kuntoutuksen aikana. Kunnioitamme asiakastamme, ja teemme muutostyötä
yhdessä.
Perhekuntoutus yksikössä sisältää perheen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti
räätälöitynä:
perheohjausta

Humana
Avopalvelut Oy,
Tukipuu
0-18
Lastensuojelun
avohuolto

tapaamisia lasten ja vanhempien kanssa yksittäin
perheterapeuttista työskentelyä
perhekuntoutuksen omien sosiaalityöntekijöiden asiantuntemus tukena
työskentelyssä
perheen tilanteen jatkuvaa arviointia

Perhekuntoutus yksikössä
Yksikkömuotoisen perhekuntoutusjakson tavoitteena on saada aikaan perheen
hyvinvointia lisäävä muutos perheessä ja sen toimintatavoissa. Yksikössä
asumisen aikana työskennellään ratkaisukeskeisesti tarvittavien muutosten eteen
ja kartoitetaan perheen kotiin tarvittavia tukitoimia. Kuntoutusjakso yksikössä
tarjoaa irtioton perheen jokapäiväisestä elinympäristöstä ja siten mahdollisuuden
nähdä perheen tilanne kokonaisvaltaisemmin ja uusista näkökulmista.
Perhekuntoutusyksikkömme on suunniteltu mukautumaan erilaisten perheiden
tarpeisiin. Yksiköt sijaitsevat viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä, jotta
perheet voivat rauhassa keskittyä omaan kuntoutumisprosessiinsa.
Työskentelyajoista ja -rytmistä sovitaan joustavasti yhdessä perheen ja palvelun
ostajan kanssa. Yöaikaan perhettä palvelee puhelinpäivystys, mikäli perhe kaipaa
silloin akuuttia apua tai tukea.
Kuntoutuksen loppupuolella työskentelyn painopiste siirtyy valmistamaan perhettä
kotiin paluuseen. Mahdollisuuksien mukaan perhe voi esimerkiksi viettää
viikonlopun tai muun lyhyen jakson kotonaan ja harjoitella kuntoutuksessa
omaksuttuja toimintamalleja omassa luonnollisessa ympäristössään. Mikäli perhe
tarvitsee tukea vielä kuntoutusjakson päätyttyä, voidaan työskentelyä jatkaa
perheen kotona ja arjessa toteutettavilla avopalveluilla.
Perhe asuu kuntoutuksen ajan viihtyisässä ja kalustetussa
perhekuntoutusasunnossa.
Perheen kanssa työskennellään tavoitteisiin nähden tarkoituksenmukaisina
ajankohtina. Öisin perheellä on tukena puhelinpäivystys.
Perhekuntoutusjakson pituus on keskimäärin 3-6 kuukautta.
Yksiköissämme on mahdollisuus toteuttaa myös lyhyempiä arviointi- ja
kriisijaksoja.
Lemmikki ei ole este perhekuntoutukselle.

Humanan perhekuntoutusyksiköt
Palvelemme perheitä eri puolilla Suomea. Perhekuntoutusyksikköömme voi tulla
kuntoutumaan kauempaakin.

Perhekuntoutusyksikkö Apilapolku, Loimaa
Perhekuntoutusyksikkö Auroora, Jyväskylä

Perhekuntoutusyksikkö Kiela, Rovaniemi
Perhekuntoutusyksikkö Niittykukka, Kempele
Perhekuntoutusyksikkö Niittypolku, Nummela
Perhekuntoutusyksikkö Tukipuu, Seinäjoki
Perhekuntoutusyksikkö Varpu, Nivala
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