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JÄLKIHUOLTO

jokainen nuori on sylin arvoinen

Syli avuksi itsenäistymisen tiellä
Tukikoti Syli on yksityinen lastensuojelua tarjoava yritys. Sylejä on kaksi, toinen on
Turussa Huhkolassa ja toinen Kaarinassa Voivalassa. Syli tarjoaa omien yksikköjen
nuorille mahdollisuuden katkeamattomaan palveluun. Jälkihuollon tarkoitus on saattaa nuori aikuisuuteen ja itsenäiseen elämään. Jälkihuolto toteutetaan yksilöllisenä
palveluna nuoren tarpeisiin sopivaksi.

Matkalla itsenäisyyteen
Tavoitteena on hahmottaa nuoren uusi elämänvaihe kokonaisuudessaan ja kartoittaa
siihen liittyvät toiveet, odotukset ja tarpeet sekä tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Nuoren kanssa laaditaan hänen elämäntilanteeseensa sopiva itsenäistymissuunnitelma, joka perustuu jälkihuollon asiakassuunnitelmaan. Tuloksena on nuorta
parhaalla mahdollisella tavalla tukeva palvelukokonaisuus. Siirtyminen aikuisuuteen
ei tapahdu yhtäkkiä. Matka itsenäisyyteen on prosessi, jossa Syli on mukana nuorta
ja hänen läheisiään kuuntelevana ja opastavana kumppanina.

Sylin ohjaaja on kanssakulkija
Syli tarjoaa pitkäjänteistä kanssakulkemista – eli ohjaajan, johon nuori on saanut
tutustua jo sijoituksen aikana. Sylissä tunnetaan nuoren tarpeet, jolloin hänelle tarvittavat tukimuodot voidaan suunnitella hänen tilanteeseensa soveltaen. Jälkihuollossa olevaa nuorta pyritään tukemaan niin, että hän on oman elämänsä asiantuntija
ja vastuunkantaja. Nuori saa elää omaa elämäänsä, mutta hän saa tarvittavan tuen.
Tuttu ihminen vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja samalla hänen mukana olonsa prosessissa viestii nuorelle, ettei häntä jätetä yksin suuren elämänmuutoksen
edessä. Nuoren kanssa harjoitellaan arkielämän taitoja ja ohjataan uusien asioiden
kohtaamisessa.
Tuetun asumisen aikana nuori saa ohjausta mm. asumiseen,
raha-asioihin, koulutukseen ja työelämään, harrastuksiin sekä
vapaa-aikaan, lomaan ja virkistykseen liittyvissä toimissa.
Ohjaaja on aikuisen mallina, joka kuuntelee ja opastaa nuorta.
Ohjaaja ja nuori seuraavat tavoitteiden toteutumista tarkastelemalla muutoksia nuoren kokemassa hyvinvoinnissa ja
elämänhallinnassa. Nuoren ja yhteistyötahojen kanssa
kokoonnutaan säännöllisesti pohtimaan asetettujen
tavoitteiden toteutumista.

Tuettu arki: asuminen ja palvelut
Nuoren tuen tarve ja määrä vaikuttavat asumismuodon valintaan. Arjessa auttaminen
toteutetaan kotikäynnein, toiminnallisin tapaamisin tai palaverein, sujuvasti tilanteeseen sopivalla tavalla. Nuori saa tukea ja ohjausta myös puhelimitse Sylin ohjaajilta
kellon ympäri. Tuen tiiviys määritellään nuoren tarpeen mukaan. Nuori sitoutuu ottamaan ohjaajan tuen vastaan vähintään kerran viikossa.
Syli Kaarinassa on tukiasunto yhdelle nuorelle kerrallaan. Ullakko-kaksiossa nuorella on mahdollisuus saada tukea itsenäistymiseen ympärivuorokautisesti. Ullakkoasumisessa on omat erilliset sääntönsä, joihin nuori sitoutuu.
Sylillä on myös kaksi yksiötä, Startti ja Spurtti, joissa pätevät normaalit kerrostaloasumisen säännöt. Jälkihuoltoasuntoon siirryttäessä sovitaan laskevasta tuesta
sen mukaa kuin taidot karttuvat ja aikaa kuluu.
Jälkihuollossa oleva nuori voi asua myös Sylin ulkopuolisessa asunnossa.
Tavoite on, että nuori kasvaa itsenäiseen tuettomaan asumiseen, omillaan toimeentulevaksi aikuiseksi, jolla on oma sosiaalinen verkostonsa.
Pyrimme tekemään kirjauksia, joista nuori tunnistaa itsensä ja arjen, jota hän elää.
Asiakirjoihin kirjoitettu on osa nuoren elämän kokonaisuudenkuvan rakentumista.
Kirjaukset tukevat nuorta oman elämäntarinan ymmärtämisessä. Nuori saa myönteistä
palautetta edistymisestään tavoitteiden suuntaan ja kokee olevansa pystyvä ja kykenevä.

Maailma on täynnä pieniä iloja

Jälkihuollon päättäminen
Jälkihuolto lopetetaan, kun nuori tulee toimeen omillaan tai viimeistään nuoren
täyttäessä 21 vuotta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nuori jäisi tyhjän päälle.
Jos nuori tarvitsee vielä apua ja tukea, Syli saattaa nuoren aikuisille tarkoitettujen
palvelujen piiriin. Tarvittaessa vielä tämän jälkeen sosiaalityöntekijä laatii yhdessä
nuoren kanssa suunnitelman, johon kirjataan nuoren käytettävissä olevat palvelut
ja tukitoimet.
Sylin antama tuki ei välttämättä lopu kun jälkihuolto on päättynyt. Syliin voi aina
tulla kahville tai soittaa, jos mieltä painaa jokin. Pääasia on, että nuorella aikuisella on luotettavan aikuisen numero, johon voi aina olla yhteydessä. Neuvomme
mistä saa apua tai mihin voi ottaa yhteyttä. Tarvittaessa autamme konkreettisesti.

Anna tulevaisuutesi hyviin käsiin - omiisi.
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