Utvecklingshämmade personer

Familjevård för
utvecklingshämmade

– omsorg och särskilt stöd i familjen

”

Vi har haft tur att få en
fantastisk tillfällig vårdplats. Vårt barn har tagits
emot som familjemedlem.
Jag kunde inte ens drömma
om något bättre.– Mamma

Familjevård för alla åldrar
Familjevård är vård, fostran eller annan omsorg som familjevårdaren ger barn, unga,
vuxna eller äldre deltid eller dygnet runt i sitt eget hem. Familjevård kan också ordnas
hemma hos den som är i behov av familjevård. Familjevård kan vara kortvarig och tillfällig eller fortgå i åratal eller t.o.m. tiotals år. Vård som ges vissa tider på dygnet, t.ex.
familjevård dagtid och kortvarig familjevård dygnet runt är de alternativ som står till
buds vid tillfällig vård.
Långvarig familjevård används i första hand när barn eller ungdomar behöver föräldraskap och omsorg, men föräldrarnas livssituation och resurser inte möjliggör detta.
Handikappade barn kan behöva familjevård också av barnskyddsorsaker. Barnet och
familjen har rätt att få det stöd och de tjänster som både barnskyddet och handikappservicen erbjuder.

Varaktiga relationer med samma personer möjliggör en vardag

God och trygg vardag i familjen
Familjevård är ett boendealternativ också för unga, vuxna och äldre handikappade samt för andra personer som behöver särskilt stöd. I studiernas slutskede,
när det är dags att lämna barndomshemmet och i situationer där man överhuvudtaget behöver stöd i sitt liv och boende ger familjevårdens samhällsförankring
möjlighet till stöd.
I specialomsorgsprogrammet och serviceplanen antecknas de tjänster som
barnet, den unga eller den vuxna behöver i
familjevård. När barn eller ungdomar av
barnskyddsorsaker placeras i familjevård blir
de barnskyddsklienter och ska ha en klientplan
i enlighet med barnskyddslagen.
För familjevård kan uppbäras en avgift i
enlighet med lagen om klientavgifter.

g som präglas av anknytning och trygga rutiner.
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Kommunen ansvarar för ordnande av familjevård och tillsyn. Kommunen kan samarbeta med övriga kommuner, stiftelser, organisationer eller privata serviceproducenter.
Enligt familjevårdarlagen ska familjevårdaren gå en förberedande
utbildning och få stöd i sin uppgift. Familjevårdaren och kommunen/kommunförbundet gör upp ett uppdragsavtal där man avtalar bl.a. om vårdarvodet, kostnadsersättningen och annat stöd till
familjevårdaren, såsom kompletterande utbildning och ledigheter.
Perhehoitoliitto r.f. är en riksomfattande sakkunnigorganisation inom
familjevård samt takorganisation för familjevårdarnas lokala medlemsföreningar. Perhehoitoliitto ordnar KeVa-utbildarutbildning för
förberedande utbildning samt ansvarar för utbildningsmaterialet.
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