ANVISNING FÖR
FÖREBYGGANDE FAMILJEARBETE HOS BARNFAMILJER
FR.O.M. 1.10.2016

Familjearbete i enlighet med socialvårdslagen (SVL, 1301/2014) § 18 avser socialtjänst riktad till barnfamiljer och stöder familjernas fostringsuppgift och förmåga att
klara sig i olika livssituationer och förebygger problemsituationer i familjer. Familjearbetet syftar till att trygga hälsan och utvecklingen hos ett barn eller en ung person
som behöver särskilt stöd (SVL 3 § 6 mom.).
Familjearbete är helhetsbetonat stöd som ges för klientens och familjens välfärd. Arbetet främjar trygg uppväxt och utveckling för barnet och strävar att öka välmående
och egna resurser inom familjen.
Målet är att tillsammans med familjen öka deras livskompetens och de egna resurserna, förbättra växelverkan och hanteringen av vardagen.

Vem kan få förebyggande familjearbete
Förebyggande familjearbete är avsett för familjer som i första hand behöver kortvarigt
stöd för föräldraskapets och vardagens utmaningar.
Förebyggande familjearbete kan gälla
 stöd i föräldraskapet (gråtande baby, sömnproblem, osäkerhet som förälder,
rollerna i familjen, utmattning)
 handledning i barnets vård och fostran (gränser, spelregler, vardagsrytm)
 hantering av hemmets vardag och rutiner (inlärning av organisering av det
praktiska, ekonomi, skötsel av hemmet)
 stärkning av familjens kompetenser
 stöd till interaktiva färdigheter i familjen samt utvidgande av sociala nätverk
 förebyggande av marginalisering
 krissituation i familjen (t.ex. skilsmässa, sjukdom, en anhörigs död)
Intensifierat, så kallat reparerande, familjearbete i enlighet med barnskyddslagen kan
erbjudas till barnskyddets klienter och arbetet sköts av familjearbetare inom stadens
enhet för barn- och familjearbete.

Godkänd av grundtrygghetsnämnden 1.9.2016 § 76

Servicens genomförande








Förebyggande familjearbete erbjuds av familjecentret och det utförs av familjehandledare.
Familjearbete är frivilligt och gratis och kräver inte en remiss eller att man är
klient inom barnskyddet.
Familjearbete utförs huvudsakligen genom hembesök och vardagar mellan kl.
8–16.
Som grund för arbetet gör man upp en klientplan där man definierar målsättningar för familjearbetet tillsammans med familjen, samt antalet och längd av
besök. Planen görs vanligtvis för högst tre månader åt gången.
För familjearbetet ges klienten ett servicebeslut som kan överklagas.
Arbetet kan omfatta diskussioner och rådgivning samt konkret hjälp tillsammans med klienten.

Hur ansöker man om förebyggande familjearbete för en barnfamilj?
Ta kontakt med socialarbetaren på familjecentret, telefonnumret finns på stadens
hemsida, eller ring via stadens telefonväxel 019-289 2000.

Mera information
-

Familjearbete (THL har innehållet för tillfället enbart på finska)
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-japerheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/perhetyo

-

Barn som behöver särskilt stöd (THL har innehållet för tillfället enbart på
finska)
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-japerheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelujenjarjestaminen/erityista-tukea-tarvitseva-lapsi

-

Bedömning av servicebehovet och klientförhållande (THL har innehållet för tillfället enbart på finska)
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-japerheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/palvelutarpeen-arviointi-ja-asiakkuus

Godkänd av grundtrygghetsnämnden 1.9.2016 § 76

