Uudenkaupungin
sosiaalipalvelut

Uusote hyvään elämään

Uudenkaupungin
sosiaalipalvelut
Aikuisten vastaanotto Arvo (työikäiset)
puh. 040 663 7001, arkisin klo 8–15
asiointi ilman ajanvarausta arkisin klo 13–14

Perhekeskus
puh. 050 455 7996, arkisin klo 9–10

Lastensuojelu
puh. 050 420 5202, arkisin klo 9–12

Vammaispalvelut
toimisto puh. 044 085 2050 ja 050 567 2267,
arkisin klo 11.00–11.30
Pajalan toimintakeskus puh. 050 375 5621
Merililjakoti puh. 040 753 9009

Seuraa meitä myös
facessa ja instassa
sekä lue blogiamme!

@uudenkaupunginsosiaalijaterveys
@sosiaalipalvelutuusikaupunki
uginsosiaalipalvelut.home.blog

Tarvitsetko tukea
itsenäistymiseen tai asumiseen?
Asumispalveluyksikkö Reimari | puh. 040 559 2280

www.

reimarikoti.fi

Yhdessä asiakkaan hyväksi
Uudenkaupungin sosiaalipalvelut edistävät ja ylläpitävät
kaupunkilaisten sosiaalista hyvinvointia ja turvallisuutta.
Kehitämme palveluitamme rohkeasti ja osaavasti, ja myös
asiakkaamme pääsevät itse osallistumaan palveluidensa
suunnitteluun. Teemme yhdessä ja tuemme asiakkaan
oman vastuun ja aktiivisen roolin ylläpitämistä.
Palveluidemme laatu on meille tärkeää. Viemme palvelulupauksemme käytäntöön ja lunastamme ne. Moniammatilliset tiimimme tekevät työtä asiakkaille heidän omissa
ympäristöissään – osaavasti, avoimesti ja rohkeasti.
Tavoitteemme on ”uusote elämään”.

Askarruttaako joku asia?
Pyydä apua! on matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Voit pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydenottopyynnön tai kysyä mieltäsi askarruttavista asioista mihin
vuorokauden aikaan tahansa. Vastaamme kysymyksiisi
viimeistään seuraavana arkipäivänä.
Akuuteissa tai hätätilanteissa ota suoraan yhteyttä hätänumeroon 112.
www.uusikaupunki.fi/pyydaapua

Palvelumme kulku
Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja ystävällisesti. Meihin voit olla
aina rohkeasti yhteydessä, mikään pulma ei ole liian pieni tai suuri!

1. Yhteydenotto
Autamme asiakkaitamme niin pienissä kuin
suurissakin pulmissa! Asiakkaiden tukena
työskentelevät eri asiantuntijoista koostuvat
moniammatilliset tiimit. Asiakas olla suoraan
yhteydessä meihin tai ohjautua palveluiden
piiriin yhteistyötahojen kautta.

Katso yhteystietomme
tämän esitteen sivulta 2.
Lisätietoja löydät
nettisivuiltamme:
uusikaupunki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut

2. Ohjaus ja neuvonta
Tarjoamme ohjausta ja neuvontaa sosiaalihuollon
palveluihin liittyen. Vastaamme kysymyksiin lapsiperheiden, työikäisten ja vammaisten palveluista.
Tarjoamme myös ohjausta ja neuvontaa äkillisistä
kriisitilanteista ja sairaudesta tai vammasta aiheutuvissa tarpeissa.

Salmen Kartanon Palvelukeskus
Kehitysvammaisten hoitokoti
merellisessä Uudessakaupungissa
Hoivaa ja huolenpitoa
suurella sydämellä ja
rennolla työotteella
jo vuodesta 1988!
www.salmenkartano.fi | Löydät meidät myös Facebookista

3. Palvelutarvearviointi
Palvelutarpeen arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan
tilanteesta sekä sosiaalipalvelujen ja erityisen tuen
tarpeesta. Teemme arvioinnin yhdessä asiakkaan ja
tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä ja muiden
toimijoiden kanssa. Lasten palvelutarvearvioinnin
teemme lapsen vanhempien ja muun perheen kanssa,
mutta tarvittaessa mukana voi olla myös muuta lähiverkostoa ja viranomaisia.

5. Arviointi ja seuranta
Arvioimme ja seuraamme tilannetta
yhdessä asiakkaan ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Huomioimme
aina asiakkaan oman näkemyksen
tilanteesta.

4. Teemme yhdessä!
Tarvittavat palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaisesti.
Asiakas saa omatyöntekijän, jonka työparina toimii tarvittaessa
sosiaalityöntekijä. Työskentelemme yhdessä asiakkaan kanssa
tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti.

Etsitkö henkilökohtaista avustajaa?
Aarre
Avustajat

• Aarre Avustajilta löydät Uudenkaupungin alueen henkilökohtaiset avustajat
• Meillä saat valita itse omat avustajasi ja päättää missä ja milloin heitä tarvitset
• Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää ja autamme sinua!

www.aarreavustajat.fi

I

040 098 0249

I

asiakas@aarreavustajat.fi

Näin me autamme
Palvelemme niin lapsiperheitä, työikäisiä kuin vammaisiakin.
Maahanmuuttokoordinaattorimme ohjaa ja neuvoo uusia suomalaisia.

Lapsiperheiden palvelut

Työikäisten palvelut

Lastensuojelu: Jokainen tarina on erilainen

ARVO: Älä jää yksin!

Lastensuojelussa perheiden tukena työskentelevät moniammatilliset tiimit. Tapaamiset järjestetään perheen tarpeiden
mukaan joko toimitiloissamme tai perheen kotona.

ARVO on sosiaali- ja terveystoimen yhteinen palvelu
työikäisille. ARVOssa työskentelee moniammatillinen tiimi,
johon kuuluu lähihoitaja, sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä.
Palvelu on maksutonta ja luottamuksellista.

Annamme aikaa lapsen ja hänen läheistensä kohtaamiseen
ja luomme heihin luottamuksellisen suhteen. Näin mahdollistamme myös vaikeiden asioiden käsittelemisen. Haluamme
tarjota lapsille ja heidän perheilleen ponnahduslaudan
elämässä eteenpäin pääsemiseksi.

Teemme jokaiselle asiakkaalle palvelutarvearvion, jonka
perusteella muokkaamme hänelle sopivan palvelukokonaisuuden. Asiakas saa omatyöntekijän, jonka työparina toimii
erityistä tukea tarvitsevien kohdalla aina myös sosiaalityöntekijä. Työskentelemme yhdessä asiakkaamme kanssa hänen
tilanteensa ja tarpeensa huomioon ottaen.

Perhekeskus: Mikään murhe ei ole liian pieni
Perhekeskus tarjoaa kaikki sosiaalihuollon ennaltaehkäisevät
saman katon alla. Meillä on matala kynnys – mikään murhe
ei ole liian pieni!
Moniammatilliset palvelumme räätälöidään asiakkaan
tilanteeseen sopiviksi, ja niitä kehitetään asiakastarpeiden
mukaan. Työskentelemme joustavasti ja oikea-aikaisesti.
Haluamme toimia aidosti asiakkaan parhaaksi.

Lue lisää ja ota yhteyttä!
uusikaupunki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/
sosiaalipalvelut/lasten-ja-perheiden-palvelut

Työpaja Väiski: Uutta suuntaa elämään
Työpaja Väiskissä tarjotaan kuntouttavaa työtoimintaa ja
sosiaalista kuntoutusta 18–29-vuotiaille nuorille. Työpajalla
on omat ryhmät myös yli 30-vuotiaille.
Väiskissä etsitään suuntaa tulevaisuudelle ja harjoitellaan
valmiuksia työelämään siirtymiseen nuoren yksilölliset
voimavarat huomioiden. Työpajajakson tavoitteet ja kesto
suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen tarpeitaan
vastaaviksi.

Lue lisää ja ota yhteyttä!
uusikaupunki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/
sosiaalipalvelut/tyoikaisten-palvelut

Vammaispalvelut
Vammaispalvelut: Oman näköinen elämä
Vammaispalveluidemme valikoima on laaja, ja teemme yhteistyötä alueemme
yksityisten toimijoiden kanssa. Tarjoamme helposti lähestyttävää ja moniammatillista asiantuntijuutta asiakkaamme elämän tueksi. Haluamme vaikuttaa
siihen, että jokainen pystyy elämään oman näköistä elämää.

Pajalan toimintakeskus ja Merililjakoti
Tuotamme kaupungin omana palveluna aikuisten kehitysvammaisten yksilöllistä työ- ja päivätoimintaa sekä avotyötoimintaa Pajalan toimintakeskuksessa.
Vammaispalvelun tehostettua palveluasumista tarjotaan Merililjakodissa, joka
sijaitsee aivan kaupungin keskustassa. Panostamme asiakkaidemme vaikutusmahdollisuuksiin ja mielenkiintoiseen tekemiseen niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Uusille uusikaupunkilaisille
Tarjoamme kaikkia palveluitamme
myös maahanmuuttajille.
Maahanmuuttokoordinaattorimme
on apuna aina tarvittaessa. Kehitämme maahanmuuttajien ohjaus- ja
neuvontapalveluitamme vielä toimivimmiksi yhteistyössä Ukipolis Oy:n
kanssa.

Lue lisää ja ota yhteyttä!
uusikaupunki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/vammaispalvelut

Lastensuojelun osaaja
Haluatko tehdä vaikuttavaa asiakastyötä, olla mukana
kehittämässä palveluja ja kehittyä lastensuojelun asiantuntijaksi?
Perhekuntoutuskeskus Lausteelta saat siihen tukea monin eri tavoin.
Etsimme moniammatilliseen joukkoomme asiakastyöstä ja
kuntoutustyön kehittämisestä innostuneita osaajia!

Tutustu lisää ja hae meille töihin!

Asiantuntevaa palvelua ja iloista mieltä

Tervetuloa apteekkiimme ja
verkkopalveluumme!

Uudenkaupungin 1. apteekki

Avoinna
ma-pe klo 8.30–18.00
la klo 9.00–15.00
parittomien viikkojen su ja
pyhäpäivät klo 11.00–15.00

eli vanha apteekki on palvellut asiakkaitaan jo vuodesta 1779. Tänään meidät
löytää tutulta paikalta kaupungin keskustasta ja digitaalisesti verkosta. Olemme
hyvän palvelun apteekki, johon on aina
helppo poiketa kysymään neuvoja.

Autamme sinua voimaan hyvin.

Palvelumme

• lääkeneuvonta
• koneellinen annosjakelu
• verkkopalvelu
• lääkityksen tarkistus
• kanta-asiakasjärjestelmä
• kotiinkuljetus
• noutolokerikko
• lääkejätteiden vastaanotto

Alinenkatu 28, 23500 Uusikaupunki
Puh. 02 842 6200
uginvanha@apteekit.net
www.uginvanhaapteekki.fi
www.apteekkipalvelu.fi

• www.jssuomi.fi

www.lauste.fi

