Ελπιδοφόρες πρακτικές σχετικά με τη ζωή στην κοινότητα
Παιδιά και παιδιά με αναπηρία

Υπηρεσίες υποστήριξης
παιδιών με αναπηρίες
Το Ίδρυμα Υπηρεσιών για Άτομα με Nοητική Αναπηρία (KVPS) είναι μια μη κυβερνητική
οργάνωση (ΜΚΟ). Στόχος της οργάνωσης είναι η εξεύρεση ατομικών λύσεων και η
δημιουργία υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για την υποστήριξη ατόμων με nοητική
αναπηρία ή ειδικές ανάγκες υποστήριξης, καθώς και των οικογενειών τους.
Η οργάνωση προωθεί μια προσωποκεντρική προσέγγιση έναντι των ατόμων
με αναπηρίες, υποστηρίζει τα δικαιώματά τους, ασκεί πιέσεις σε υπεύθυνους λήψης
αποφάσεων και νομοθέτες και υλοποιεί έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

Δικαιούχοι των υπηρεσιών

Το προσωπικό

Η Επαγγελματική
οικογενειακή φροντίδα

Πλεονεκτήματα
Tampere, Φινλανδία

Η προσέγγιση
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Το παιδί με αναπηρία ζει με την οικογένεια
και ο κατ’ οίκον φροντιστής επισκέπτεται
την οικογένεια μία ή δύο φορές κάθε δύο
εβδομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες και τις
προτιμήσεις της οικογένειας. Οι κατ’ οίκον
φροντιστές ενισχύουν τις σχέσεις των
παιδιών με την οικογένειά τους.

Αυτός ο τύπος φροντίδας υποστηρίζει παιδιά από
οικογένειες σε κίνδυνο. Μπορεί να προσφέρει
βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη στήριξη,
ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας. Το παιδί
ζει στο σπίτι του επαγγελματία φροντιστή της
οικογένειας για αρκετές ημέρες το μήνα ή για
λίγα χρόνια, δηλαδή είναι ένας τύπος ανάδοχης
φροντίδας. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται επίσης
όταν το παιδί δεν έχει γονείς ή άλλο μέλος της
οικογένειας να το φροντίσει.

Το KVPS υποστηρίζει παιδιά με αναπηρίες
και τις οικογένειές τους. Κάθε άτομο έχει
ιδιαίτερες ανάγκες υποστήριξης βάσει των οποίων
αναπτύσσονται και παρέχονται οι υπηρεσίες του.
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Το KVPS προσφέρει 4 τύπους υπηρεσιών για την υποστήριξη παιδιών με αναπηρίες
και των οικογενειών τους, οι οποίες είναι οργανωμένες σε 123 δήμους σε όλη τη Φινλανδία:

Κατ’ οίκον
φροντίδα

KVPS

Φροντιστές, νοσηλευτές και επαγγελματίες
φροντιστές της οικογένειας. Το KVPS είναι ένα
κέντρο κατάρτισης και διάδοσης εξειδίκευσης.
Οργανώνει διομότιμες (peer-to-peer) ομάδες για
την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του
προσωπικού. Τα σεμινάρια κατάρτισης υποστηρίζουν
τους φροντιστές να βρίσκουν τρόπους εργασίας και
συνεργασίας με την οικογένεια, και στρατηγικές για
την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων.

Το μοντέλο

→ Εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση
τις ανάγκες και τις προτιμήσεις.
→ Eξειδικευμένο και επαγγελματικό προσωπικό.

Κάθε Δήμος και οι κοινωνικοί λειτουργοί
του αξιολογούν τις ανάγκες των οικογενειών
και αναπτύσσουν ένα σχέδιο υπηρεσιών.
Με βάση αυτήν την αξιολόγηση, η οικογένεια
παραπέμπεται στο KVPS, οι οποίοι στη
συνέχεια είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή μιας
εξατομικευμένης αξιολόγησης σε συνεργασία
με την οικογένεια.

Ο Κύκλος προσωπικής
υποστήριξης
Είναι ένας κύκλος νοσηλευτών που στηρίζουν
την οικογένεια στο σπίτι σε 24ωρη βάση. Αυτή
η υπηρεσία είναι για παιδιά με πολύ υψηλές
ανάγκες υποστήριξης. Οι νοσηλευτές αυτής
της υπηρεσίας ακολουθούν ένα κυλιόμενο
πρόγραμμα, φροντίζοντας να υπάρχει πάντα ένα
μέλος του προσωπικού του KVPS σε κάθε σπίτι.

Υπηρεσίες
στέγασης
Αυτή η υπηρεσία υποστηρίζει παιδιά (μεταξύ
4 και 16 ετών) με πολύ υψηλές ανάγκες
υποστήριξης. Το KVPS διαθέτει μία μονάδα,
όπου κάθε παιδί έχει το δικό του δωμάτιο και
μπάνιο. Δεκατρία μόνιμα μέλη προσωπικού
προσφέρουν 24ωρη υποστήριξη. Τα παιδιά
παραμένουν κοντά στις οικογένειές τους,
καθώς η μονάδα βρίσκεται στο κέντρο της
τοπικής κοινότητας. Οι οικογένειες μπορούν
να επισκέπτονται το παιδί τους όποτε θέλουν.

Αδυναμίες
→ Μεγάλος διοικητικός φόρτος εργασίας.
→ Kίνδυνος κατακερματισμού, διαφορετικές
προσφορές σε διαφορετικούς δήμους.
→ Υψηλό κόστος για τους δήμους.

Επικοινωνία

→ Συνεχή παρουσία ενός εξωτερικού
ατόμου στο σπίτι της οικογένειας.
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→ Δυσκολίες στην εύρεση επαγγελματιών
φροντιστών οικογένειας.
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