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Familjecenterprojektet utvecklar familjeservice i Österbotten 

Visionen är att kunna erbjuda smidiga och välkoordinerade tjänster för barn, unga och familjer. Det är 

viktigt att samarbetet mellan de olika aktörerna fungerar smidigt och att barnfamiljer lätt kan få den hjälp 

de behöver. Det här kräver ett sömlöst samarbete mellan aktörerna i området och ett förverkligande 

nära familjerna. Utgående från detta utformas framtidens tjänster för barnfamiljerna i Österbotten. Fa-

miljecentret är en del av projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten. Läs mera på pro-

jektets webbsida. 

 

Mot tidigt stöd 

Tidigt stöd till familjer och samarbete mellan professionella är hjärtat i familjecentret. Syftet är att ge stöd 

till familjer så tidigt som möjligt, att förhindra att problem uppstår och att stödja familjernas vardag. Under 

projektet kommer vi att utbilda professionella i att använda metoden Föra barnet på tal, som ger dem 

ett verktyg för att stöda barnfamiljerna i deras vardag. Användningen av metoden testas vid rådgivningar 

i Korsholm, Vasa och Laihela. Vi planerar även hur metoden kan tas i bruk inom andra serviceformer.  

 

Träffpunkten har något för hela familjen 

Målet är att starta upp träffpunkter runtom i landskapet, nära familjerna. Vi har börjat planera träffpunkter 

med Korsholm, Lillkyro, Laihela, Jakobstad och Närpes. Vi för samman olika aktörer i området som 

tillsammans får fundera på hur verksamheten kan förenhetligas samt fundera på nya sätt för familjer att 

träffas. Utgående från de regionala önskemålen kan vi i utvecklingsarbetet fokusera på att antingen 

utveckla en fysisk träffpunkt eller att förstärka befintliga aktörsnätverk. 

 

Information och råd för familjer i Omaperhe 

Familjecenterprojektet deltar i det nationella utvecklingsarbetet, inom vilket det elektroniska familjecent-

ret Omaperhe planeras. Webbplatsen ger familjer information till exempel om olika åldrar, relationer och 

föräldraskap. Det är också möjligt att få servicerekommendationer och rådgivning genom Omaperhe. Vi 

har aktivt varit med i workshoppar där innehållet i Omaperhe utvecklats.  

 

 

Kom med och utveckla servicen för barn, unga och familjer! 

Virtuella kaffestunder ordnas för familjecenternätverket 29.4 och 3.6. Under kaffestunderna berättar vi 

om utvecklingen av familjecentret. Vi kommer också att få lyssna till andra aktörer som jobbar med barn, 

unga och familjer.  

Vill du delta familjecentrets virtuella kaffestunder? 

Ta kontakt: sanni.tuomiaho@ovph.fi , +358 40 482 5171 

 

https://osterbottensvalfard.fi/om-oss/projekt/sote-central/familjecentret/
https://osterbottensvalfard.fi/om-oss/projekt/sote-central/familjecentret/

