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Biologisten lasten leiri / Tammikuu 2020
FLAMINGO, Vantaa
12 aikuista, 12 lasta / 6 perhettä
Matti ja Liisa ovat perustamassa perhekotia.
Heillä on kolme biologista lasta.
Mitä heidän pitäisi ottaa huomioon?
Perhekotien biologiset lapset (ikäjakauma 7-19 v.) vastaavat:
1. Viihtyisä ympäristö
2. Hyvät autot
3. Ei laitostyylistä
4. Ympäristön ajattelu
5. Sopivat lapset
6. Oman perheen yhteinen aika
7. Lapsille omaa aikaa
8. Eläimet on hyvä
9. Samat säännöt kaikille
10. Kotityöt kaikille
11. Huumoria ja hyvät välit
12. Säännöt
13. 4 lasta alkuun (2-3 perhettä)
14. Mielellään samasta perheestä
15. Työntekijä
16. Oman perheen loma
17. Ei alkoholia/huumeita lapsilla, joita ollaan sijoittamassa
18. Ei väliaikaisia lapsia
19. Yhteiset jutut (läksyt ja ruoka)
20. 8-15 v.
Vanhemmat vastasivat:
21. Ammattitaito ja sydän mukana
22. Perhepride-koulutus
23. Työ 24/7, lähde täysillä
24. Anna omaa tilaa kaikille ikätasoisesti
25. Omaa aikaa/tilaa biolapsille
26. Mieti tarkkaan, millaisen lapsen asumaan otat
27. Mahdollista bioperheen yhteys ja biologisten lasten sukulais- ja omat kaverisuhteet
28. Selkeet rajat ja säännöt, järjelliset seuraukset
29. Oma persoonallisuus, ole aito ja rehellinen
30. Mieti mitä haluat/haluatko oikeasti tätä työtä? Ota selvää alasta ja työstä.
31. Tiedosta työn aiheuttamat vaarat perheelle, lapsille ja parisuhteelle.
32. Aikaa lapsille, läsnä oleminen
33. Biologisten lasten omat mummolat jne
34. Riittävästi omaa tilaa myös omille lapsille
35. Omalle perheelle aikaa kalenteriin
36. Panostaminen hyvään ja luotettavaan työntekijään. Reserviä
37. Omien / Sijaislasten ikäjakauma mietittävä tarkkaan. Loppumaton valtataistelu?

MITÄ HYVÄÄ PERHEKODISSA ELÄMINEN ON TUONUT BIOPERHEELLE?
Vanhemmat vastasivat:
1. Saa tehdä kotona töitä, ei tarvitse lähteä
2. Jatkuva tuntuma/läsnäolo omien lasten elämässä
3. Valmiuksia keskustella
4. Taloudellinen mahdollisuus
5. Kartalla lasten kasvatuksesta
6. Yhteenkuuluvuus, me ollaan se ydinporukka
7. Puhumisen taito, uskallus puuttua
8. Keskinäinen luottamus
9. Opittu toimimaan erilaisten ihmisten kanssa, suvaitsevaisuus
10. Aikaa lapsille, läsnäolo
11. Voi osallistua omien lasten arkeen
12. Perhekeskeisyys
13. Voi viettää aikaa puolison kanssa
14. Lapset oppii ymmärrystä ja sosiaalisia taitoja
15. Voidaan antaa lapsille mahdollisuus harrastaa
16. Taloudellisesti hyvä vaihtoehto
17. Lapset oppii kasvattamista ja hoitamista, vanhemmuutta
18. vapaus, työvuorollisesti voi järjestää lasten harrastusten mukaan
19. avarakatseisuus, tunteet läsnä, ammatillisuus mukana kasvatuksessa
20. Voi mahdollistaa itselle ja lapsille oman intohimon, harrastuksen tai muun oman jutun
löytymisen.

