Sinun sosiaalityöntekijäsi on
Nimi:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki
Lastensuojelun avohuolto
Väinönkatu 6, 40100 Jyväskylä
opastus klo 8–15.30, puh. 014 266 3478
Iltaisin, yöllä ja viikonloppuisin apua antaa
Kriisikeskus Mobile, puh. 014 266 7150
Lue lisää:
www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/lastensuojelu
www.lastensuojelu.info
Asioi verkossa:
www.hyvis.fi/web/keski-suomi/etusivu
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LASTENSUOJELU ON LAPSIA JA
NUORIA VARTEN

Sinä ja perheesi olette tulleet lastensuojelun
asiakkaaksi. Tässä esitteessä kerrotaan, mitä se
tarkoittaa.
Lastensuojelu auttaa lapsia ja perheitä, joilla on
vaikeuksia ja huolia
Jokaisella lapsella ja perheellä on välillä vaikeuksia ja tarvitaan
apua. Apua saa vaikkapa koulukuraattorilta tai nuorisovastaanotosta
ja perheneuvolasta.
Lastensuojelu varmistaa, että kaikilla lapsilla on hyvä olla ja kotona
on turvallista asua. Joku perheestä tai muu aikuinen voi olla
yhteydessä lastensuojeluun, jos on huolissaan lapsesta. Myös lapsi
ja nuori voi kysyä apua itselleen ja perheelleen.

Lastensuojelun kautta saa apua ja tukea
Sosiaalityöntekijä auttaa lapsia ja perheitä niin, että jokainen lapsi
voisi asua kodissaan oman perheensä kanssa.







sosiaalityöntekijä on lasta ja perhettä varten
perhetyöntekijä käy kotona auttamassa koko perhettä
Lotilan nuorisokodin avotyöntekijä auttaa nuoria
tukihenkilö on oma aikuinen, jota voi tavata esimerkiksi kerran
viikossa
tuki harrastuksiin tai muihin tärkeisiin asioihin
lastensuojelu auttaa löytämään turvallisen paikan, jos kotona ei
voi asua

Miten sinä toivoisit, että sinua autetaan:
Lastensuojelussa on töissä sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia.
Jokaisella lapsella on oma sosiaalityöntekijä, joka huolehtii lapsen
asioista vanhemman kanssa yhdessä.

Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja




tapaa lasta ja perhettä kotona tai esimerkiksi päivähoidossa,
koulussa tai lastensuojelun toimistossa
tutustuu, kuulee toiveita ja auttaa miettimään, mitä apua tarvitaan
varmistaa, että apu oikeasti auttaa ja helpottaa lapsen ja perheen
tilannetta

Lastensuojelu auttaa,








jos vanhemmalla on ongelmia, eikä hän jaksa huolehtia lapsesta
esimerkiksi sairauden tai väsymyksen vuoksi
jos vanhempi käyttää huumeita tai liikaa alkoholia
jos perheessä on isoja elämänmuutoksia tai kriisi
jos perheessä on väkivaltaa, eikä siellä ole hyvä olla
jos lapsi tai nuori tekee itselleen vaarallisia asioita käyttämällä
alkoholia, huumeita tai tekemällä rikoksia
jos lapsella on muita vaikeita vaikeuksia elämässään, esimerkiksi
koulussa
jos lapsella ei jostakin muusta syystä ole kotona turvallista

