TIEDOTE: ASUMISEN PALVELUT
KUUROSOKEILLE JA KUUROILLE

Suomen Kuurosokeat ry:n Kuntoutumis- ja asumispalvelut tuottavat asiakkaidensa yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet huomioivia asumisen palveluja Kuurosokeiden Toimintakeskuksessa Tampereella. Palveluasumista on tuotettu 1980-luvun alkupuolelta lähtien ja toiminta
on laajenemassa vuoden 2017 alussa valmistuvan uudisrakennuksen myötä. Asiakkaamme
tulevat eri puolilta Suomea.

TUOTAMME













vammaispalvelulain perusteella myönnettävää palveluasumista kuurosokeille ja
kuuroille henkilöille, joilla on sekä vammaisuudesta että terveysongelmista tai
ikääntymisestä johtuvia palvelutarpeita ja jotka hyötyvät kommunikaatiotaitoisesta
asuinympäristöstä ja palveluista
sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävää tehostettua palveluasumista
kuulonäkö- tai kuulovammautuneille henkilöille, joilla on terveysongelmista tai
ikääntymisestä johtuvia palvelutarpeita ja jotka hyötyvät kommunikaatiotaitoisesta
asuinympäristöstä ja palveluista
vammaispalvelulain perusteella myönnettävää ryhmämuotoista palveluasumista
kuurosokeille ja kuuroille henkilöille, joilla on sekä vammaisuudesta että
terveysongelmista tai ikääntymisestä johtuvia palvelutarpeita ja jotka hyötyvät
kommunikaatiotaitoisesta asuinympäristöstä ja palveluista, palvelu tarjolla
alkuvuodesta 2017 lähtien 11-paikkaisessa ryhmäkodissa
sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävää ryhmämuotoista tehostettua
palveluasumista kuurosokeille ja kuuroille henkilöille, joilla on sekä
terveysongelmista tai ikääntymisestä johtuvia palvelutarpeita, palvelu tarjolla
alkuvuodesta 2017 lähtien 11-paikkaisessa ryhmäkodissa
viittomakielisyyden ja muut kommunikaation erityispiirteet huomioivaa kotipalvelua
Pirkanmaan alueella (viittomakielinen kotihoito Kotipolku) sekä puheella
kommunikoiville että viittomakielisille kuurosokeille ja kuuroille
toimintakyvyn arviointijaksoja tukeaksemme kuntia ja asiakkaita asumiseen ja
palveluihin liittyvissä ratkaisuissa
uudisrakennukseen tulee myös Tampereen Vuokratalosäätiön kohderyhmillemme
suunnattuja vuokra-asuntoja, joihin tuotamme tehostettua palveluasumista
kevyempiä palveluja sopimuksen mukaan
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TARJOAMME












vuorovaikutteisen ja yhteisöllisyyttä tukevan asuinympäristön sekä puheella
kommunikoiville että viittoville asiakkaille
asuinalueen ja rakennukset, joiden suunnittelussa on huomioitu aistivammaisuudesta aiheutuvat ympäristön mukauttamistarpeet ja asiakkaiden yhteisöllisyyden
tarve
palveluasuntoja, joissa on huomioitu aistivammoista aiheutuvat erityistarpeet,
palveluasuntoja on sekä rivitaloissa että vuodesta 2017 lähtien uudisrakennuksessa
ammattitaitoisen asumispalveluhenkilöstön sekä ravitsemus- ja hygieniapalvelut,
joilla on jatkuvasti ylläpidettävää ja kehittyvää aistivammaisuuteen ja
kommunikaatioon liittyvää erityisosaamista
mahdollisuuden siirtyä asumismuodosta toiseen terveydentilan ja palvelutarpeen
muuttuessa
vahvan kommunikoinnin ja päivittäisen tiedonsaannin tuen, vammaispalvelulain
perusteella päätöksen saaneita asiakkaita autamme myös vammaispalvelujen
saamiseen ja käyttämiseen liittyvissä asioissa
RAI-järjestelmään perustuvat toimintakykyarvioinnit ja palvelujen suunnittelun
tukipalveluja, kuten paikallisen kansalaisopiston kanssa yhteistyössä toteutettavat
opinto- ja harrastuspiirit ja aistipuutarhaamme liittyvää Green care -toimintaa

Järjestämme syksyn 2016 aikana yksikössämme tutustumispäiviä asiakkaillemme ja
yhteistyökumppaneillemme. Niistä lisää kesäkuussa 2016: www.kuurosokeat.fi.
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