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The project
FACT FOR MINORS
Fostering Alternative Care for Troubled Minors

Hanke
FACT FOR MINORS
Vaihtoehtoiset sijaishuollon muodot vaikeahoitoisille nuorille

TARGET
Children with psychological, psychiatric or personality disorders hosted by
alternative care communities or socio-educational communities as a consequence of penal measures.

KOHDERYHMÄ
Rikoskäyttäytymisen seurauksena lastensuojelun sijaishuoltoon sijoitetut lapset, joilla on psyykkisiä ongelmia tai persoonallisuushäiriö.

MISSION
To define a set of common procedures, tools, terminology, between the different institutions or agencies who take therapeutic and socio-educational care
of this children, testing a new holistic, multi-agency and multi-disciplinary approach.
ACTIVITIES
• Capacity building with professionals working with or for children in
alternative care in through an e-learning platform
• Identification, adaptation and testing of successful intervention
methods
• Reinforcing of multi-agency and multi-disciplinary cooperation in the area
of child protection
• Development of outputs so to ensure maximum impact, visibility and
sustainability of the project results, raising awareness on the rights
of children in alternative care
EXPECTED RESULTS

• Alternative care professionals better equipped to address the needs of
children with mental health disorders

• Children in alternative care under penal measures and with psychiatric or
personality disorders guaranteed timely and effective responses to their
educational, social and therapeutic needs
• National institutions and public bodies committed to enhancing the child
protection system and child protection system changes boosted in the 5
partners’ countries

TAVOITE
Tunnistaa näiden nuorten kanssa työskentelevien instituutioiden ja viranomaisten tavanomaisia prosesseja, työkaluja ja käsitteitä, sekä kehittää ja soveltaa uutta holistista, moniammatillista ja monialaista lähestymistapaa.
TOIMINTA
• Vahvistaa sijaishuollossa olevien ammattilaisten valmiuksia sähköisen oppimisjärjestelmän avulla
• Toimivien interventiomenetelmien tunnistaminen, sovittaminen ja testaaminen
• Moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön edistäminen lastensuojelun
kentällä
• Hankkeen tulosten näkyvyyden ja pysyvyyden varmistaminen, tietoisuuden lisääminen sijaishuoltoon sijoitettujen lasten oikeuksista
TAVOITELTAVAT TULOKSET
• Sijaishuollon ammattilaisilla on paremmat valmiudet kohdata lapsia, joilla
on mielenterveyden häiriö
• Rikosten ja mielenterveyden häiriöiden vuoksi sijaishuoltoon sijoitetut lapset saavat oikea-aikaista ja vaikuttavaa opetusta sekä sosiaalista ja terapeuttista tukea
• Kansalliset instituutiot ja julkiset tahot ovat sitoutuneet kehittämään lastensuojelujärjestelmää ja tarvittavia muutoksia toteutetaan viidessä yhteistyömaassa
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