KYYHKYLÄN KUNTOUTUSKESKUS
MONIPUOLISIA JA LAADUKKAITA KUNTOUTUS-, LIIKUNTA JA HYVINVOINTIPALVELUJA SINULLE

Kuulovammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit 2019
Kurssinumero

Kuntoutujan jakso

Omaisten jakso

72742

25.-29.3.2019

25.-29.3.2019

72743

16.-20.9.2019

16.-17.9.2019

Menieren tautia sairastavien osittainen perhekurssi
Kurssinumero

Kuntoutujan jakso

Omaisten jakso

72745

6.-10.5.2019

6.-7.5.2019

Kuulovammaisten aikuisten osittainen perhekurssi, yli 68-vuotiaille työelämästä
poissaoleville
Kurssinumero

Kuntoutujan jakso

Omaisten jakso

72744

27.-31.5.2019

27.-28.5.2019

Kohderyhmä
Kohderyhmänä ovat kuulovammaiset (huonokuuloiset ja kuurot) aikuiset, jotka ovat opiskelemassa,
työelämässä, palaamassa työhön, kuntoutustuella, tai poissa työelämästä, joiden sairaudesta
aiheutuu moniammatillisesti toteutetun kurssimuotoisen kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on, että
opiskelu- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.
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Kuntoutujalla voi olla myös muita sairauksia tai vammoja, mutta hänen ajankohtaisesti
tarvitsemansa kuntoutus ja sen tavoitteet vaativat sisällöllisesti kuulovammoihin liittyvän
kuntoutuksen erityisosaamista. Lisäksi edellytetään, että kuntoutukseen osallistuvien henkilöiden
kunto on riittävä mahdollistamaan aktiivisen kodin ulkopuolisen toiminnan, sekä osallistumisen
kurssille. Kuntoutuksella tähdätään kodin ulkopuolisen toiminnan ja osallistumisen ylläpitämiseen.
Kohderyhmänä on myös kuntoutujan aikuinen omainen/läheinen, joka osallistuu aktiivisesti kurssin
suunnitteluun ja toteutukseen.
Tavoite
Kelan kuulovammaisten aikuisten sopeutumisvalmennuskursseilla tuetaan terveydenhuollossa
kuntoutujan kanssa yhteistyössä asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttamista kuntoutujan
työ- ja toimintakyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi.
Kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti ja hyödyntäen palveluntuottajan kuulovammaisten
kuntoutuksen erityisosaamista.
Työ- ja toimintakyvyn säilyttämisen ja parantamisen lisäksi kurssilla on seuraavia tavoitteita
– omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen
– valmiuksien ja rohkeuden löytäminen mahdollisimman täysipainoiseen osallistumiseen
omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa
– itsehoidon omaksuminen ja elämänhallinnan vahvistaminen
– kuntoutuksen ja terveiden elintapojen merkityksen ymmärtäminen
– työssä/ arjessa selviytymisen keinojen löytäminen
– keinojen löytäminen ympäristössä olevien fyysisten ja sosiaalisten esteiden vähentämiseksi
– toimivan tukiverkoston luominen kotipaikkakunnalle.
Sisältö
Suurin osa toiminnasta on ryhmämuotoista. Kurssiohjelma sisältää osallistujien tarpeiden ja
tavoitteiden mukaisia käytännön harjoitteluja, vuorovaikutusta edistäviä keskusteluja ja
konkreettista tekemistä. Lisäksi kurssilla on yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia sekä tarpeen
mukaan yksilöohjausta.
Kurssille hakeutuminen
Kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella KU132 (harkinnanvarainen kuntoutus) tai
KU104 (vaikeavammaisen kuntoutus). Liitteenä tulee olla lääkärin B-lausunto tai vastaavat tiedot
sisältävä lääketieteellinen selvitys.
Lisätietoja
Osastonsihteeri puh. 044 7720 353
Sähköposti: kuntoutus@kyyhkyla.fi
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