LAPSET JA PERHEET

OPAS KUNTOUTUKSEEN HAKEVALLE
Tarjoamme Kelan palveluntuottajana kuulo- ja kuulonäkövammaisille lapsille perheineen eri kuntoutusmuotoja
❖ KUULO- JA KUULONÄKÖVAMMAISTEN LASTEN YKSILÖLLISET KUNTOUTUSJAKSOT, perhejaksot
• kuulo- ja kuulonäkövammaisten harkinnanvaraiset yksilölliset jaksot, perhejaksot
• kuulovammaisten vaativat yksilölliset jaksot, perhejaksot

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUS KUULO- JA KUULONÄKÖVAMMAISTEN LASTEN PERHEILLE
Yksilöllisen moniammatillisen kuntoutuksen lähijaksot toteutetaan esteettömissä tiloissa Iiris-keskuksessa (yleensä
5vrk kerrallaan). Ohjelma koostuu yksilötapaamisista, ryhmätoiminnasta ja vierailukäynneistä kuuloalan
ammattilaisten ohjaamina. Perheenä saatte tietoa ja tukea arkeen kuulon ja aistivamma-alan asiantuntijoilta muun
muassa apuvälineistä, tukipalveluista, kommunikaatio- ja selviytymiskeinoista sekä toimintataitojen tukemisesta.
Perhettä tuetaan aistivammaan sopeutumisessa ja mahdolliseen uuteen elämänvaiheeseen siirtymisessä. Tapaatte
jaksoilla myös muita, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia perheitä. Kuntoutujille, vanhemmille ja sisaruksille
järjestetään omaa erillistä ohjelmaa. Jaksolla opittuja asioita harjoitellaan kotiympäristössä välitehtävin ja tarvittaessa
toteutamme verkostokäynnin perheen paikkakunnalle.

Kuntoutus on maksutonta. Vanhemmat voivat hakea Kelan korvausta matkakuluista ja ansionmenetyksistä
kuntoutusjaksojen ajalta. Voitte hakea Kelan päätöstä korkeintaan 24 vuorokaudelle, mutta halutessanne käyttää siitä
vain osan. Jaksot suunnitellaan yhteistyössä sairaalan ja Kuulo-Auris Oy:n kanssa. Alla esimerkki kolmen jakson
kokonaisuudesta

Miten haen Kuulo-Auris Oy:n kuntoutusjaksolle?
1.) Täytä Kelan hakemuslomake
a. Harkinnanvarainen kuntoutus KU132
TAI
b. Vaativa kuntoutus KU104
2.) Liitä hakemukseen lääkärin B-lausunto (harkinnanvarainen kuntoutus) TAI kuntoutussuunnitelmaan lisätty
suositus (vaativa)
Huom. kuntoutussuosituksessa on mainittava suositeltu vrk määrä / kuntoutus
3.) Postita tai lähetä sähköisesti hakemus liitteineen Kelaan tai Kelan verkkoasiointipalveluun
Lisää tietoa löydätte täältä:
Yksilölliset kuntoutusjaksot: http://www.kela.fi/yksilolliset-kuntoutusjaksot_nain-haet
Lue vinkit Kelan hakemuksen täyttämiseen kääntöpuolelta.

Täytä hakemus huolellisesti ja mainitse seuraavat asiat:

MINNE?

Kuntoutuksen toteuttajana tulisi mainita Kuulo-Auris Oy

HARKINNANVARAINEN
VAI VAATIVA?

Kotikuntanne kuntoutusvastuutaho, kuten sairaalan kuntoutusohjaaja tai lääkäri, auttavat
teitä tämän kohdan arvioinnissa ja valinnassa. Kaikille kuntoutusmuodoillemme voi
osallistua harkinnanvaraisella, vaativalla ja erittäin vaativalla kuntoutuspäätöksellä.
Huomio: vaativaa ja erittäin vaativaa kuntoutusta hakiessa tulee mainita
kuntoutusvuorokausien määrä. Kela myöntää päätöksen aina joko 13, 20 tai 26 vrk
kerrallaan. Kuulo-Auriksen yksilölliseen kokonaisuuteen hakiessa suosittelemme hakemaan
20 vrk tai 26 vrk, mikä takaa sen, että vuorokaudet riittävät kaikille jaksoille osallistumiseen.

LAITOS- VAI
AVOMUOTO?

Laitosmuotoinen kuntoutus sisältää majoituksen ruokailuineen ja osallistumisoikeuden
iltaohjelmaan. Suosittelemme laitosmuotoista kuntoutusta vertaistuen mahdollisuuden ja
kuntoutukseen keskittymisen vuoksi. Iltaohjelma tukee kuntoutustanne.
Avomuotoinen kuntoutus sisältää päiväohjelman, lounaan ja välipalat. Avomuotoisella
päätöksellä ei voi osallistua iltaohjelmaan, iltaruokailuihin, kuten päivälliseen eikä yöpyä
Kuulo-Auris Oy:n tiloissa.

KUNTOUTUKSEN
JA AVUN TARVE

Millaisia haasteita kuulo- tai kuulonäkövamma lapsellenne tai perheellenne aiheuttaa?
Esimerkkejä: ”Lapsen kuulo- tai kuulonäkötilanne on muuttunut ja arjessa pärjääminen
vaikeutunut”, ”lapsi on siirtymässä uuteen elämänvaiheeseen (päivähoito, alakoulu,
koulu)”, ”jaksaminen vanhempana, perheen dynamiikka on haasteellista (perhe, vapaaaika, pärjääminen vanhempana/puolisona, tilanteet arkielämässä)”, ”kuulon tai näön
heikentymisen eteneminen, johon tarvitsemme tietoa ja apukeinoja”, ”perheen psyykkinen
ja/tai terveydellinen tuki sekä voimavaroja arkeen”

KUNTOUTUKSEN
TAVOITTEET

Pohtikaa hakemukseenne konkreettisia tavoitteita lapsellenne ja perheellenne
Esimerkkejä: ”käytännön vinkkejä arkeen ja kuulovammaisen lapsen kasvatukseen”,
”kommunikaation vahvistaminen, viittomien ja kuvakommunikaation vakiinnuttaminen”,
”kuulovammaisen lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen”, ”tietoa puheen
kehityksen tukemisesta ja/ tai kuulon kuntoutuksesta”, ”kuulovammaisen lapsen
itsetunnon, identiteetin ja murrosiän tukeminen”, ”vanhemmuuden ja vanhempien
voimavarojen tukeminen”, ”arjen haasteiden helpottuminen”, ”tietoa huonokuuloisen
lapsen elämästä”, ”lapsen sosiaalisen toimintakyvyn parantuminen”

Lisää tietoa hakemisesta ja kuntoutuksestamme, olkaa yhteydessä

www.auris.fi
niina.hyttinen@auris.fi
p. 040 828 1842

TAI

marianne.montonen@auris.fi
p. 044 752 5568

