PRIDE-valmennus
Tietoa sijaisvanhemmiksi aikoville
perheille Helsingin kaupungin
PRIDE-valmennuksesta

Sijaisvanhemmaksi
Helsinkiin?
Helsingin perhehoito on alan suurin toimija.
Meillä on pitkät perinteet ja paljon erilaista
osaamista tukea perheitä. Kehitämme
toimintaamme jatkuvasti.
Helsingin perhehoidolla on noin 500 sijaisperhettä, joissa asuu sijoitettuina noin 800 lasta.
Sijoitamme vuositasolla noin 100 lasta sijaisperheisiin. Meillä on kasvava tarve löytää uusia sijaisperheitä kaikenikäisille lapsille. Valmennamme
perheet PRIDE-ryhmävalmennuksella sijaisvanhemman tehtävään.
PRIDE-nimitys tulee englannin kielen sanoista:
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Kaikilla sijaisvanhemmuutta harkitsevilla perheillä
on oikeus saada ennakkovalmennusta, sillä sijaisvanhemmuus edellyttää erityisiä vanhemmuuden
taitoja. Vaikeiden elämänkokemustensa vuoksi
sijoitetut lapset tarvitsevat tavallista enemmän
vanhemman aikaa, hoivaa ja huolenpitoa. Lisäksi
tehtävä sisältää tiivistä yhteistyötä viranomaisten
sekä lapsen lähiverkoston kanssa.

PRIDE-valmennus
●

Valmennus kestää useita kuukausia

●

9 teemoitettua ryhmätapaamista (n. 3h/
tapaaminen)

●

Yksilökohtaisia tapaamisia kotikäynteinä ja
toimistotapaamisina

●

Henkilökohtaisia kirjallisia tehtäviä

●

Kouluttajina toimivat sosiaalityöntekijä ja
kokenut sijaisvanhempi

●

Helsinki järjestää vuosittain 2-4
PRIDE-koulutusta

Valmennuksen aikana perhe saa tietoa siitä, mitä
sijaisvanhemmuus on ja millaisia valmiuksia he
tehtävässään tarvitsevat. Perhe ja kouluttajat
tekevät yhteistä arviointia perheen vahvuuksista
ja kehittämistarpeista.
Sijaisvanhemman viisi valmiutta:
● Suojella ja hoivata lasta
● Tukea lapsen yksilöllistä kehitystä
● Tukea lapsen suhteita syntymävanhempiin
ja turvata lapsen muiden ihmissuhteiden
jatkuminen
● Sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana
aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan
● Tehdä yhteistyötä lapsen asioissa

Valmennuksen reunaehtoja
Ennen valmennukseen tuloa perhehoidon
PRIDE-kouluttaja keskustelee perheen kanssa,
onko ajankohta sijaisvanhemmuudelle sopiva.
Esimerkiksi raskaus, meneillään olevat hedelmöityshoidot tai oma pieni lapsi (alle 1-v) voivat olla
syitä lykätä valmennuksen aloittamista.
Varsinaiset ehdottomat esteet ryhtyä
perhehoitajaksi ovat:
● akuutti lastensuojelun asiakkuus
● akuutti toimeentulotuen asiakkuus
● akuutti päihde-tai mielenterveysongelma
● kriisi omassa elämäntilanteessa
● vakava sairaus perheessä
● rikollinen elämäntapa
Valmennukseen osallistuminen ei sido perheitä
ryhtymään sijaisvanhemmiksi, vaan koulutukseen
voi tulla avoimin mielin pohtimaan, onko
sijaisvanhemmuus itselle sopiva vaihtoehto.
PRIDE-valmennus on osallistujille maksuton,
mutta kurssilla käytettävästä työkirjasta peritään
erillinen maksu.
Lisätietoja PRIDE-valmennuksesta löytyy pesäpuu ry:n nettisivuilta www.pesapuu.fi

Yhteystiedot:
Sijaisperheiden rekrytointi:
puh. 040 3341423
lasten.perhehoito@hel.fi
www.hel.fi/

facebook: Perhehoitoa Helsingissä

