AIKUISET

OPAS KUNTOUTUKSEEN HAKEVALLE
Tarjoamme Kelan palveluntuottajana kuulo- ja kuulonäkövammaisille aikuisille (yli 18 vuotta täyttäneet)
harkinnanvaraista moniammatillista yksilökuntoutusta
Kuntoutus räätälöidään elämäntilanteenne huomioiden. Kuulo-Auris Oy:n kuntoutus koostuu kuulo- tai
kuulonäkövamman ammattilaisten tapaamisista, ohjatuista keskusteluryhmistä, vierailukäynneistä sekä
vertaisryhmätapaamisista. Saatte tietoa kuulon ja näön apuvälineistä, palveluista ja erilaisista kommunikaatio- ja
selviytymiskeinoista. Etsimme ratkaisukeinoja arjen haasteisiin, toimintakykyyn sekä terveyteenne liittyen. Jaksoilla
tapaatte myös muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia henkilöitä. Lähijaksojen välillä kuntoutusta jatketaan
välitehtävien avulla, oman paikkakunnan mahdollisuuksia kartoittaen. Ammattilaisemme ovat tarvittaessa yhteydessä
kotipaikkakuntanne verkostoon koko jakson ajan.

Kuntoutus on maksutonta. Voitte hakea Kela korvausta matkakuluista ja ansionmenetyksistä jaksojen ajalta.
Suosittelemme omaisten (lähiomainen ja/tai kuntoutujan yli 7 vuotias lapsi) osallistumista Kelan kuntoutusjaksolle.
Omaisille toteutetaan erillistä ohjelmaa, jossa he saavat tietoa ja tukea sairauteenne sekä omaan jaksamiseen liittyen.
Mainitkaa omaisen osallistumisen tarve Kelan kuntoutushakemuksessa sekä lääkärin lähetteessä!

Kuinka haen Kuulo-Auris Oy:n kuntoutusjaksolle?
1.) Täyttäkää Kelan lomake KU132
2.) Liittäkää hakemukseenne lääkärin B-lausunto
3.) Postittakaa tai lähettäkää hakemus liitteineen Kelaan tai Kelan verkkoasiointipalveluun
Lisää tietoa löydätte täältä: http://www.kela.fi/yksilolliset-kuntoutusjaksot_nain-haet

Täyttäkää hakemuksenne huolellisesti ja mainitkaa seuraavat asiat:
MINNE

Kuntoutuksen toteuttajana tulisi mainita Kuulo-Auris Oy

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 päiväohjelmaan osallistumisen, lounaan ja välipalan.
Avomuotoisella päätöksellä ei voi osallistua iltaohjelmaan, iltaruokailuihin, kuten päivälliselle
eikä voi yöpyä kuulo-Auris Oy:n tiloissa.

KUNTOUTUKSEN
JA AVUN TARVE

Millaisia haasteita kuulo- tai kuulonäkövamma teille aiheuttaa?
Esimerkkejä: ”Kuulo- tai kuulonäkötilanteeni on muuttunut ja arjessa pärjääminen vaikeutunut”,
”olen siirtymässä uuteen elämänvaiheeseen (opiskelu- tai työtilanne, työelämään palaaminen tai
tavoite palata, eläkkeelle siirtyminen)”, ”itsenäinen toimiminen ja jaksaminen ovat haasteellisia
(perhe, vapaa-aika, pärjääminen vanhempana/puolisona, tilanteet arkielämässä)”, ”kuulon tai
näön heikentyminen, johon tarvitsen tietoa ja apukeinoja”, ”tarvitsen psyykkistä ja/tai
terveydellistä tukea sekä voimavaroja arkeen”

KUNTOUTUKSEN
TAVOITTEET

Pohtikaa hakemukseenne konkreettisia tavoitteita
Esimerkkejä: ”tiedonsaanti, kommunikoinnin parantaminen, apuvälineiden hyödyntäminen ja
harjoittelu”, ”työelämässä selviytyminen ja toimintakyvyn ylläpito”, ”arkielämässä selviytyminen
(asioiden hoito, liikkuminen, sosiaaliset tilanteet)”, ”tukea hälytilanteissa selviytymiseen”
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