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Hoitotyö - Vårdarbete

SAMARIA-KOTI

•

toimii yksityisenä palveluntuottajana
kunnille.

Järvinen Toni Lähiesimies
040 594 4801, toni.jarvinen@samaria.fi

•

Yhtiö on perustettu vuonna 2011,
jolloin vuonna 1969 alkanut päihdehoitotyö
siirrettiin Samaria-yhdistyksen toiminnoista
omaksi yhtiöksi. Samaria rf omistaa yrityksen
kokonaan ja näin se on osa Samaria Groupia.

BLOMERUS VEIJO Ohjaaja, päihdetyöntekijä
040 876 2658, veijo.blomerus@samaria.fi

Henkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua, asiantuntevaa ja asiakaspalveluun soveltuvaa. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijat saavat harjoittelu- ja
näyttötutkinto-paikkoja yksiköissämme.
Sijaisina voidaan käyttää alan opiskelijoita.

Samanen Riitta-Liisa Emäntä
050 440 8821, riitta-liisa.samanen@samaria.fi

•

ASUMISPALVELUT

Haasanen Ritva
Hoitotyön päällikkö, terveydenhoitaja
040 184 0954, ritva.haasanen@samaria.fi

SIRÉN SIMO Ohjaaja, päihdetyöntekijä
040 876 2658, simo.siren@samaria.fi

ASUMISPALVELUT

SAMARIA-KOTI
Skarpensintie 92, 06150 Porvoo
puh. 040 5944 801, samaria-koti@samaria.fi

TUETTU ASUMINEN
Marko Peitsoma Sosiaalinen isännöinti
050 401 9308, marko.peitsoma@samaria.fi

SAMARIA-KOTI

Samaria-koti
Asumispalveluyksikkö
14 paikkaa miehille
Tukiasunnot
Porvoo 14 kpl
Sipoo 2 kp
Loviisa 5 kpl

TUETTU ASUMINEN
www.samaria.fi

Keskeistä toiminnassa on yhteistyö Samaria-kodin
asumispalvelun ja tuetun asumisen välillä.
Tarkoituksena on saada palvelun tarvitsijat
valikoitumaan heille tarkoituksenmukaisimman
palvelun piiriin. Eniten tukea tarvitsevat tulevat
Samaria-kotiin ja tuen tarpeen vähentyessä hoidon
ja kuntoutumisen myötä he voivat siirtyä kevyemmin
tuettuun tukiasuntoon ja sieltä käsin hakeutua
omaan asuntoon.
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oma huone
yhteiset tilat
yhteisöllisyys
päihteettömyys
täysylöspito
turvallisuus
lääkehuolto
koulutettu henkilökunta
vrk-hinta

TUKIASUNTO
●
●
●
●
●
●

sosiaalinen isännöinti
tapaamiset 1-2x/vk
tukipalvelut
päihteettömyys
tukipalvelumaksu
vuokra/asumistuki

OMA ASUNTO
● mahdollisuus saada sosiaalista
isännöintiä/tukipalvelua tukimaksulla

SAMARIA-KOTI

TUETTU ASUMINEN

Samaria-koti on 14-paikkainen päihdehuollon
asumispalveluyksikkö miehille. Yksikkö on
tarkoitettu asunnottomille, pitkäaikaisesta
syrjäytymisestä ja päihdeongelmista kärsiville,
joiden toimintakyky itsenäiseen asumiseen on
heikentynyt tilapäisesti tai pysyvästi. Yksikköön
voidaan sijoittaa myös pitkäaikaisesti. Asukkailla
on mahdollisuus saada Kelan asumistukea.

Tuetun asumisen asiakkaat ovat pitkäaikaistyöttömiä, päihde- ja mielenterveyskuntoutujia tai
eri tavoin syrjäytyneitä ihmisiä, jotka tarvitsevat
tukea ja ohjausta asumisessa ja elämänhallinnassa. Asiakkaat asuvat pääasiassa Samarian tukiasunnoissa tai omassa kodissaan. Päihteettömiä
tukiasuntoja tarjotaan sellaisille asiakkaille, jotka
tarvitsevat apua pystyäkseen asumaan omassa
asunnossa.

Painopiste on hoidollisuus ja perushoiva.
Perushoivan lisäksi keskeisiä elementtejä ovat
mm. kuntoutumista tukeva ilmapiiri, turvallisuus,
hyvä ravinto ja hygienia.
Palvelusuunnitelma laaditaan yksilöllisesti
jokaiselle asiakkaalle ottaen huomioon asiakkaan
persoonallisuus ja tarpeet. Yksilölliset toiveet
kuntoilusta tai muista harrastuksista otamme
mahdollisuuksien mukaan huomioon.
Tuemme oma-aloitteellisuutta arjessa
selviytymiseksi esim. siivouksessa ja hygienian
hoidossa. Avun saamiseksi rohkaisemme asukkaita
osallistumaan keskusteluun henkilökunnan kanssa
ja erilaisiin vertaistuellisiin ryhmiin. Apua annamme
psykososiaalisin keinoin kristillisessä viitekehyksessä.
Annamme palveluohjausta ja hoidamme
tarvittaessa yhdessä asukkaan kanssa terveydenhuollollisia sekä viranomaisasioita.
kuntoutumisen edistyessä rakennamme
asiakkaan kanssa yhdessä jatkopolkuja
kuntouttavaan työtoimintaan, opiskeluun,
tuettuun tai omaan asuntoon.

Asiakkaita pyritään aktivoimaan etsimällä
erilaisia polkuja takaisin yhteiskuntaan ja mahdollisesti työelämään. Tavoitteena on itsenäisessä
asumisessa tarvittavien valmiuksien ja taitojen
saavuttaminen sekä itsenäisen asunnon säilyttäminen. Tukiasukkaat voivat osallistua kuntouttavaan työtoimintaan Porvoon Ankkurin tiloissa Porvoossa tai Oy Noark Ab:n tiloissa Porvoon Ilolassa.
Tuetun asumisen palveluihin kuuluvat mm.
mm. kotikäynnit, palveluohjaus, keskustelut ja
yhteydenpito julkisen sektorin toimijoihin jne.
Palvelu sisältää käytännön apua sekä käyntejä
virastoissa ja terveydenhoitoyksiköissä.
Käytännon apuun kuuluvat arkielämän taitojen
opettaminen kuten itsestä ja asunnosta huolehtiminen, raha-asioiden hallinnan opettelu sekä
monia yksilöllisiä tukemisen tapoja, jotka lähtevät
asiakkaan tarpeesta. Henkilökohtaisten tavoitteiden avulla pyritään ylläpitämään asiakkaiden
kokonaisvaltaista hyvinvointia. Asiakkaille järjestetään myös vertaistuellisia ryhmiä kuten tukiasukas-, OG- ja elämänhallintaryhmiä sekä liikuntaryhmiä (sähly).

Samaria ry on yhdistys, joka toimii yhteiskunnassa ehkäisten päihdehaittoja, tukemalla nuorten toimintaa, puhumalla raittiudesta sekä auttamalla jo vaikeuksiin joutuneita ihmisiä
ja heidän perheitään. Lisäksi Samaria ry järjestää ja ylläpitää päihdeongelmaisille sekä muista syistä syrjäytyneille tukiasuntoja, tukitoimintoja arkeen sekä hoito- ja kuntoutuskoteja.

