OMAISTUKI

Sinä joka tuet tai hoidat
läheistä ihmistä
- anna meidän auttaa sinua !

Omainen olet sinä, joka autat ihmistä, jolla on esim. toimintarajoite,
väärinkäyttö- tai riippuvuusongelma tai joka on sairas tai vanha.
Kyseessä on yksinkertaisesti kanssaihminen, joka ei selviä arkipäivän
toimista itse. Auttamasi henkilö voi olla perheenjäsen, sukulainen, hyvä
ystävä, vanha tai nuori.
Monille omaisille on itsestään selvää
auttaa läheisiään ja rakkaita ihmisiä. Se
on tärkeää työtä, joka ei aina näy ulospäin. Se antaa sekä iloa että merkitystä
elämään, mutta voi myös herättää huolta
ja väsymystä. Sinä joka autat toisia, voit
itse tarvita apua ja tukea. Gnosjön kunnan
omaiskoordinoija, Anita Blirup Timonen on
paikalla yhden päivän viikossa. Omaiskoordinoijan kautta voit sinä, joka tuet läheistä ihmistä saada apua eri tavoin.

Neuvonta ja tuki

kysymyksiin
Omaiskoordinoija vastaa
ä ja antaa neuminkä puoleen voi käänty
essasi.
voja ja tukea omaistilante

Koulutus
Omaisten hoitotyön helpottamiseksi järjestetään koulutusta. Se
voi olla esimerkiksi eri sairauksista,
apuvälineistä tai nostotekniikasta
tiedottamista.

Omaistapaamiset

Joskus tarvitaan puhua
toisten, samassa
tilanteessa olevien kanssa
, saada tukea
ja kannustusta, ehkä kuu
nnella luentoa tai
tehdä jotain mukavaa yhd
essä. Ota yhteyttä
omaiskoordinoijaan, jos
haluat saada tietoa
näistä tapaamisista.

Helpotusta ja omaa aikaa tuova apu
Jotta sinulla omaisena on mahdollisuus saada omaa aikaa ja
kevennystä, voi läheisesi anoa joitakin tukitoimia. Kaikki nämä
tukimuodot ovat avuntarpeen arvioinnista riippuvaisia. Toisin
sanoen, avuntarpeenkäsittelijä arvioi läheisesi tuen tarpeen
ennen kuin se myönnetään. Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä
avuntarpeenkäsittelijään.

Vuorotus omassa kodissa

Turvahälytin

Vanhusten- ja vammaishuollon henkilökunta tulee kotiin ja lomittaa sinua, jotta
voit toimittaa asioita, käydä kurssia tai
rentoutua. Lomitus voi olla sekä säännöllistä että ratkaisu yksittäistilanteissa. Lomitus on maksuton enintään kahdeksan
tuntia kuukaudessa.

Turvahälytin voidaan antaa sille, joka sitä
haluaa. Tämä tarkoittaa, että voitte äkillisissä tilanteissa kutsua apua, jotta voitte
tuntea olonne turvalliseksi omassa asunnossanne vuorokauden ympäri.

Päivätoiminta
Jos läheiselläsi on tarve säännölliseen aktivointiin ja yhdessäoloon toisten ihmisten
kanssa, on jonkin muotoinen päivätoiminta
hyvä vaihtoehto. Silloin sinä saat samanaikaisesti muutaman tunnin lomituksen.
Kunta tarjoaa päivätoimintaa eri alueilla.

Lyhytaikaisoleskelu
Lyhytaikaisoleskelun yhteydessä läheisesi
vaihtaa ympäristöä samalla kun sinä saat
lomitusta ja mahdollisuuden palautumiseen. Lyhytaikaisoleskelu voidaan myöntää
tilapäisenä lomituksena tai säännöllisenä
vuorotteluhoitona. Se voidaan myöntää
päivä-, yö- tai vuorokausiasumisena.

Kotipalvelu
Jos tarvitset lisäapua läheisesi hoitamiseen, voi kotipalvelu olla täydennys siihen.

Asumistuki
Asumistuki on apu sinulle ja läheisellesi,
jolla on jonkin muotoinen psyykkinen tai
älyllinen toiminnanvajavuus ja joka tarvitsee apua vahvistaakseen omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan elää normaalia
elämää.

Henkilökohtainen apu
Henkilökohtainen apu on tukitoimi tietyille
toimintaesteisille, joilla on suuri avuntarve
ja se myönnetään LSS-lain (laki eräille
toimintaesteisille annettavasta tuesta ja
palvelusta) mukaisesti.

Yhteydenotto
Miltä tilanteesi näyttää? Miten voimme
auttaa sinua? Olet lämpimästi tervetullut
ottamaan yhteyttä!

Avuntarpeenkäsittelijä
Omaiskoordinoija
Anita Blirup Timonen
on paikalla Rosendalissa joka tiistai.

Omaiskoordinoija
Anita Blirup Timonen
Käyntiosoite: Rosendalsgatan 8, Gnosjö
Puhelin: 0370-33 13 14
Sähköposti: anita.b.timonen@gnosjo.se

Gnosjön keskuspaikka
Puhelin: 0370-33 13 62
33 13 10
33 13 64
Muu kunta
Puhelin: 0370-33 13 19
Erityisasuminen ja senioreiden
asumismuoto
Puhelin: 0370-33 13 19
33 13 64
LSS-lain mukaiset tukitoimet
Puhelin: 0370-33 13 10
33 13 62

Gapet–verkosto

- kohtauspaikka netissä
Gnosjön kunta tarjoaa Gapet-nettiyhteisön,
joka on olemassa tiedon välittämistä, neuvojen ja tuen antamista sekä yhteydenpitämistä
toisiin omaisiin varten: www.gapet.se
Ota yhteyttä omaiskoordinoijaan, jos tarvitset
lisätietoa.

www.gnosjo.se

