PERHETIETOLOMAKE

HAEMME:

Loviisan perusturvakeskus/Lastensuojelu

Porvoon sosiaali- ja perhepalvelut

Itäinen-Tullikatu 17
07900 Loviisa
puh. 019-5551. puh. aika ark. klo. 9-10
fax. 019-555392

Taidetehtaankatu 4 C, 3.krs
06100 Porvoo
puh. 019-520 4300
fax. 019-520 3202

sijaisperheeksi
kriisiperheeksi
tukiperheeksi
tukihenkilöksi

1. PERUSTIEDOT
Nimi

Nimi

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Ammatti

Ammatti

Koulutus

Koulutus

Työpaikka

Työpaikka

Väestörekisteri (missä kirjoilla)

Srk. tai uskontokunta

Asuinkunta

Väestörekisteri (missä kirjoilla)

Srk. tai uskontokunta

Asuinkunta

Mistä alkaen
Osoite, postitoimipaikka sekä sähköpostiosoite (sama osoite molemmilla)

Mistä alkaen

Toinen mahdollinen osoite

Puhelinnumerot, joista parhaiten tavoittaa

Paras tavoittamisaika

Siviilisääty
Avioliitto

Avoliitto

Leski

Yksinhuoltaja, mistä lähtien _____

Aik. avio- tai avoliitot (solmimisvuodet, eroamisvuodet)

Naimaton

Rek. parisuhde

Aik. avio- tai avoliitot (solmimisvuodet, eroamisvuodet)

2. LAPSET
Omien lasten nimet (myös aikaisemmista avo-/avioliitoista)

Syntymäaika

Asuuko kotona
kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

3. MUUT PERHEESSÄ ASUVAT HENKILÖT
Nimi

Syntymäaika

Mahdollinen sukulaisuussuhde

4. ASUMINEN
Omistusasunto

Vuokra-asunto

Asunnon pinta-ala m²

Kerrostalo

Huoneluku

Viljelystila

Rivitalo

Sijoitettavalle lapselle varattu huonetila

Karjatila

Lisätiedot (mm. kotieläimet)

5. PERHEENJÄSENTEN TERVEYDENTILA
Perheenjäsenten hoitoa vaativat ja/tai pitkäaikaiset sairaudet

Perheenjäsenten päihteiden käyttö

Omakotitalo

Muu, mikä?

6. TALOUDELLINEN TILANNE
Merkittävä omaisuus

Velat

Asuntovelat

Muut velat

Lisätiedot (mahdollinen konkurssi, velkasaneeraus, toimeentulotuen tarve tms, selostetaan tarvittaessa liitteellä).

7. YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Koulutus- ja opiskelumahdollisuudet (vain perhekoti ja kriisiperhe: peruskoulu, erityisopetus, ammattikoulut, lukio,
muut opiskelumahdollisuudet)

Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (vain perhekoti ja kriisiperhe: perheneuvolat, psykiatrinen poliklinikka,
erikoislääkäripalvelut, muut)

Harrastusmahdollisuudet (vain perhekoti ja kriisiperhe)

Kulkuyhteydet ja kuljetusmahdollisuudet; onko mahdollista kuljettaa lasta?

kyllä

ei

8. LAPSI PERHEHOIDOSSA/TUKIPERHEESSÄ (voitte tässä vaiheessa myös jättää täyttämättä)
Haluamme ottaa perhehoitoon:
yhden lapsen
kaksi lasta
sisarukset

terveen lapsen

Toivomme lapsen tai nuoren olevan iältään
0-1 vuotias
1-2 vuotias

useampia lapsia

pojan

tytön

myös erityistä huolenpitoa vaativan lapsen

3-6 vuotias

Miksi haluamme toimia sijaisvanhempina/tukihenkilöinä?

Vastustaako joku lapsen tuloa perheeseen? Kuka ja miksi?

7-12 vuotias

kumman vain
ei erityisiä toivomuksia

13-17 vuotias

9. PERHEHOITAJAKOULUTUS
Halukkuus osallistua perhehoitajien koulutustilaisuuksiin ja työnohjauksiin

10. LISÄTIEDOT

11. ALLEKIRJOITUKSET
Vakuutamme, että edellä antamamme tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudumme ilmoittamaan niissä tapahtuneet
muutokset.
Suostumme siihen, että Loviisan perusturvakeskus pyytää tarvitsemansa tiedot väestörekisteri-, vero-, sosiaali- ja
poliisiviranomaisilta ja merkitsee perheemme tiedot ylläpitämiinsä rekistereihin.
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Allekirjoitus

