Teenusele suunamine…
Kui Sa soovid teenusele tulla, siis:

OÜ Keerub eesmärgiks on aidata kaasa
sotsiaalsete probleemide lahendamisele



võta meiega ühendust

läbi paindliku ja abivajajakeskse



räägi sellest oma kodukoha sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötajaga

sotsiaalteenuste osutamise.



räägi sellest asenduskodu töötajaga või usalduskasvatajaga

Kontaktid täpsema info saamiseks…
info@keerub.eu

Teenuse toimumisajad…


teenus algab 6 kuud enne asenduskodust lahkumist



kohtutakse iganädalaselt või –
kuiselt, vastavalt vajadusele ning
kokkuleppele



teenus kestab üldjuhul 1 aasta

Ivika Abner +372 56846601
http://keerub.eu/
https://www.facebook.com/OÜ-Keerub

OÜ Keerub
Teenuse lõpetamine…


püstitatud eesmärgid on täidetud



vastastikusel kokkuleppel lõpetatakse teenusel olemine



klient on koostöölepet rikkunud

Renneoru 4
46202 Väike-Maarja
Lääne– Virumaa

TUGIISIKUTEENUS
ASENDUSHOOLDUSELT
ELLUASTUJATELE

Teenuse eesmärk…




Teenus koosneb...

toetada, et Sinust saaks iseseisvalt
toimetulev väärtustatud ühiskonnaliige



koostööleppe sõlmimine



juhtumiplaanis märgitud ülesannete täitmine

toetada, nõustada ja jõustada Sinu
iseseisvasse ellu astumist ning iseseisva eluga toimetulemist



motiveerimine ja jõustamine



kuulamine ja emotsionaalse toe
pakkumine

erinevate ametnikega suhtlemise
toetamine



aidata vältida võimalikke riske/ ohtusid





toetada ja suunata õpingute ja/ või
töökoha otsingutel



Sobiv klient…




lahkud asenduskoduteenuselt , kuna
oled saanud täisealiseks ega omanda haridust päevases õppes
oled hiljuti lahkunud asenduskoduteenuselt , kuid vajad tuge oma
kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel



lahkud hooldusperest või eestkostelt ning soovida alustada iseseisvat elu



oled noor tütarlaps kes on asendushooldusel olles rasestunud või sünnitanud lapse

igapäevaelu korraldamise ja argielu toimingute juhendamine/ õpetamine



töö– ja õpingutealane nõustamine



kliendipäeviku täitmine



tugiteenuste leidmine



koostöö koordineerimine tugivõrgustiku ja Sinu koduvalla sotsiaaltöötajaga

Tugivõrgustik…
Kui ühiselt leiame, et vajad veel
lisatuge, siis saame Sind aidata leida Sulle sobivaima tugivõrgustiku
järgmiste spetsialistide seast:


Sinu lähedased või sõbrad



sotsiaaltöötaja



lastekaitsetöötaja



hingehoidja



psühholoog



sotsiaalnõustaja



karjäärinõustaja



perearst



kriisinõustaja



sõltuvusnõustaja



perenõustaja



psühhiaater



tulemuste tagasisidestamine



erinevad terapeudid



tulemuste analüüsimine



võlanõustaja

Teenuse toimumise koht…
Tugiisiku teenust viiakse läbi peamiselt Sinu koduvallas, kuid vajadusel
saame kokku ka teistes kohtades, mille
osas oleme varem kokku leppinud

OÜ Keerub on registreeritud Andmekaitse Inspektsioonis, mis annab
Sulle kindlustunde, et meie koostöö
on kaitstud ja turvaline.

