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PERHETYÖ JA EROAUTTAMINEN: Alvari-perhetyö® -- Tapaamispaikka --

Ero lapsiperheessä

ERO LAPSIPERHEESSÄ -- Mieskaveritoiminta

Vanhemman neuvo -ryhmä eropäätöksen tehneelle tai eronneelle vanhemmalle;

Toiminnan tarkoituksena on
 minimoida lapsen menetyksiä erossa
 tukea molempien vanhempien vanhemmuuden säilymistä parisuhteen päättyessä
 tehdä yhteistyötä muiden lapsiperhepalveluiden kanssa
Hyvin hoidettu ero luo pohjan eron jälkeen jatkuvalle elämälle ja sovinnolliselle yhteistyövanhemmuudelle.

Asiakas- ja perhetapaamiset
Kun ero askarruttaa mieltä ja on tunne, että asiasta puhuminen saattaisi helpottaa, tarjoamme
mahdollisuutta luottamukselliseen keskusteluun.
Tapaamisiin voi tulla vanhempi yksin, vanhemmat
yhdessä, lapsi tai vaikka koko perhe.

Vanhemman neuvo on ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä eropäätöksen tehneelle tai eronneelle
vanhemmalle. Tavoitteena on tukea sovinnollista
yhteistyövanhemmuutta ja kiinnittää huomiota
lapsen tarpeisiin ja tukemiseen muuttuneessa
perhetilanteessa. Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa.
Lasten eroryhmä
Lasten eroryhmän tavoitteena on auttaa lasta
käsittelemään vanhempien eroa ja tukea lapsen
kehitystä haastavassa muutostilanteessa. Ryhmä
kokoontuu 6 kertaa, sen rinnalla kokoontuu vanhempien ryhmä. Ryhmässä keskeistä on aikuisen
johdolla tapahtuva asioiden jakaminen samassa
tilanteessa olevien lasten kanssa leikin, kertomusten ja toiminnallisten harjoitusten kautta.
Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.
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