Vem lämpar sig som utdelare av Kaikukortti?
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Obs. Denna lista är vägledande. Utdelarna av Kaikukortti väljs alltid i samarbete med stöd- och
utvecklingstjänsten för Kaikukortti. Kriteriet för att en aktör inom social- och hälsovården eller inom hälsa
och välfärd ska bli vald till kortutdelare är att aktören har klienter som i regel alla har det svårt ekonomiskt.

Lämpar sig inte som kortutdelare
-

-

Allmänna hälsovårdstjänster
o hälsovårdscentral
o barnrådgivning
o studenthälsovård
o elevhälsovård
Allmänna tjänster för äldre
Allmänna pensionärsorganisationer, pensionärscenter osv.
Allmänt familjearbete och dagcenter för familjer (familjeklubbar m.fl.)
Boendeutrymmen som är öppna för alla
Socialtjänstens rådgivning (dessa kan hänvisa klienten vidare till någon som är kortutdelare)
FPA (t.ex. för att FPA inte har kundarbete som utförs ansikte mot ansikte)

Kan eventuellt vara lämpliga som kortutdelare
-

-

Mer avgränsade tjänster för äldre om man hänvisas dit från t.ex. socialarbetet
o T.ex. de som får garantipension
Mer avgränsad studenthälsovård: eftervård (t.ex. med i yrkeshögskolan Kajaanin AMK)
Mer avgränsad del av tjänster för personer med funktionsnedsättning, (inte t.ex. personer med
heltidsarbete) se nedan
Mer avgränsad del av psykiatriska tjänster (inte t.ex. personer med heltidsarbete)
o Akutpsykiatri enligt övervägning (inte t.ex. personer med heltidsarbete)
o se nedan under punkten Kommunala tjänster och social- och hälsovårdstjänster
Stöd för närståendevårdare /stödtjänster
Familjesocialarbete för barnfamiljer / Socialarbete för barnfamiljer och barnskyddet
o T.ex. vid arbete i familjens hem, eller enligt socialarbetarens bedömning
Om en aktör väljs bland dessa tjänster är det viktigt att klart kommunicera ut till kunderna i broschyrer och
på webben: ”Obs. Kaikukortti är inte för alla aktör x:s klienter, utan endast för de personer som de anställda
träffar och som har en svår ekonomisk situation.”

Lämpliga och rekommenderade utdelare
Kommunala tjänster och social- och hälsovårdstjänster
-

-

Vuxensocialarbete
o I synnerhet socialbyråer
o arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
▪ social rehabilitering
o Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen/servicecenter för arbetskraft/
arbetsträningscenter
o Arbets- och lärcenter
o En del av funktionshinderservicen, t.ex.
▪ Boendeservice
▪ Tjänster för personer med utvecklingsstörning
Uppsökande ungdomsarbete

-

-

o Även Ungdomsverkstäder
o Vamos (ungdom)
Uppsökande senior-/äldrearbete
o Vamos (senior)
Vuxenpsykiatri/psykiatrisk vård och missbrukarvård/vårdtjänster för beroende:
o t.ex. de som har beviljats rehabiliteringsstöd/pension
o rehabiliterande boendetjänster och öppenvårdstjänster (inkl. hemrehabilitering)
o mentalvårdsbyrå/psykiatrisk poliklinik/poliklinik för affektiva störningar/psykospoliklinik, där
socialarbetaren bedömer behovet
o Tjänster vid tidig psykos och psykos
▪ Kan vara t.ex. en rehabiliteringsavdelning
Invandrarservice och flyktingförläggningar
Ekonomi- och skuldrådgivning samt social kreditgivning

Församlingar
-

Församlingens diakoniarbete

Övriga tjänster
-

Organisationer, t.ex. olika mötesplatser
o A-Klinikerna
o Finlands Klubbhus
o Dagverksamhetscenter för invandrare
o Föreningar för psykisk hälsa
o Föreningar för långtidsarbetslösa
o Dagverksamhetscenter för personer i missbrukarrehabilitering
o Inte allmänna platser som är öppna för allmänheten, utan de som besöker mötesplatsen ska till
största delen vara personer som har det svårt ekonomiskt.

