Ero lapsiperheessä -työ:

Eroneuvotilaisuus
Tuemme
yhteistyövanhemmuuden
rakentumista
vanhempien
välillä.

Palvelun tarkoitus ja yleiskuvaus

Eroneuvo-toiminta edistää eroavien vanhempien välistä sovinnollisuutta ja yhteistyövanhemmuuden toteutumista sekä
nostaa esiin lapsen näkökulman ja aseman vanhempien erossa. Toiminta tarjoaa eronneille isille ja äideille mahdollisuuden
toimia vapaaehtoisina vertaistukijoina.

Kohderyhmä ja
palveluun pääsyn kriteerit

Palvelu on tarkoitettu eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille
sekä perheen läheisille. Eroneuvo-tilaisuuteen voi osallistua
eroprosessin eri vaiheissa. Vanhemmat voivat osallistua
tilaisuuksiin yhdessä tai erikseen. Eroneuvoon ei ilmoittauduta
etukäteen. Osallistuminen on maksutonta.
Eroneuvo-tilaisuuksia järjestävät eri puolilla Suomea Ensi- ja
turvakotien liiton jäsenyhdistykset, kunnat ja muut järjestöt.
Ajantasaiset tiedot tilaisuuksista löytyvät apuaeroon.fi-sivustolta.

Palvelun sisältö

Eroneuvo on kahden tunnin mittainen tuki- ja infotilaisuus,
jossa vanhemmille kerrotaan eroprosessin kulusta, yhteistyövanhemmuudesta eron jälkeen ja lapsen tunteista ja tarpeista.
Tilaisuuden ohjaa Eroneuvo-ohjaaja, joka on perehtynyt Eroneuvo-toimintaan. Tilaisuudessa on mukana vapaaehtoisia vertaistukijoita, jotka ovat saaneet tehtäväänsä koulutuksen. Kaikki
vapaaehtoiset ovat itsekin eronneita vanhempia. Vapaaehtoiset
saavat säännöllisesti ohjausta ja tukea tehtäväänsä.

Tilaisuuden alussa vetäjä kertoo aikuisen erosta, yhteistyövanhemmuudesta sekä lapsen huomioimisesta. Alustuksen jälkeen
osallistujat jakautuvat pienryhmiin keskustelemaan vapaaehtoisten vertaistukijoiden kanssa. Pienryhmäosuuden jälkeen
kokoonnutaan yhteiskeskusteluun. Tämän jälkeen vetäjä kertoo
alueen muista eropalveluista. Tilaisuuden lopussa kerätään
asiakaspalaute.

Turvaamme
lapsen aseman
ja ihmissuhteet
eron jälkeen.

Osallistujat

saavat Eroneuvosta tietoa
vanhemmuudesta eron jälkeen,
yhteistyövanhemmuuden
merkityksestä ja lapsen
tarpeiden ja tunteiden
huomioimisesta.

Valtakunnallinen tuki

Eroneuvo-toimintaa koordinoi Ensi- ja turvakotien liitto.
Ensi- ja turvakotien liitto tukee työn laatua ja kehittämistä järjestämällä jäsenyhdistyksessä työskenteleville
työntekijöille vuosittain koulutuksia ja työkokouksia.
Keskusjärjestö järjestää ohjaajille tapaamisia ja lisäkoulutusta vuosittain. Eroneuvoihin osallistuneilta kerätään
palaute yhteiseen palautepankkiin. Palautetta käytetään toiminnan raportoinnissa sekä toiminnan laadun
varmistamiseen. Lisäksi jäsenyhdistysten tilaisuudet
kirjataan Ensi- ja turvakotien liiton yhteiseen tietojärjestelmään, josta saadaan sekä alueellisia että valtakunnallisia tilastotietoja.

Palvelun resurssit

Eroneuvo-tilaisuuden ohjaa Eroneuvotoimintaan perehtynyt sosiaali- tai
terveysalan ammattilainen. Yhden
tilaisuuden toteuttamiseen tarvitaan 1–2
Eroneuvo-vetäjää sekä 2–4 vapaaehtoista
vertaistukijaa. Tilaisuuden toteuttaminen
vaatii yhden isomman ryhmätilan sekä
1–2 huonetta pienryhmäosuutta varten.

Hyödyt eri osapuolille

Asiakaspalautteen mukaan osallistujat saavat Eroneuvosta
tietoa vanhemmuudesta eron jälkeen, yhteistyövanhemmuuden
merkityksestä ja lapsen tarpeiden ja tunteiden huomioimisesta.
Merkittävää tilaisuuksissa on vertaistuki; osallistujat tuntevat
tilaisuuden jälkeen olonsa helpottuneen ja että osallistumisesta
on ollut hyötyä. Vapaaehtoisten läsnäolo tilaisuuksissa on tärkeää. Palautteen mukaan osallistujat saavat rohkaisua lisäavun
hakemiseen ja toivoa omaan erosta selviämiseen.
Asiakkaat suosittelisivat osallistumista muille eroaville vanhemmille, koska tilaisuudessa on mahdollisuus puhua ja saada
tietoa ja koska siellä huomaa, ettei ole ainoa eronnut. Eroneuvossa tapaa muita samassa tilanteessa olevia vanhempia.

Mietitkö, miten lapsesi ja perheesi selviää erosta?
ERONEUVO-ILLAT
Eroneuvo-illassa saat tietoa ja tukea erosta selviämiseen
ja vanhemmuuden kysymyksiin eron jälkeen.

Lahden ensi- ja turvakoti ry
ERO LAPSIPERHEESSÄ -TYÖ

Mukana illassa on ammattilaisten lisäksi vapaaehtoisia,
itse eronneita vanhempia. Eroneuvoon voivat tulla myös
eroperheen läheiset, esim. isovanhemmat.

Launeenkatu 8 (1.krs)
15100 Lahti
p. 044 750 4555 ja 050 561 4142
kahdenkodinlapset@letk.fi

Tilaisuudet ovat kertaluontoisia ja maksuttomia, eikä
niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen.
www.lahdenensijaturvakoti.fi

