LASTENSUOJELU

LASTENSUOJELUN

PALVELUHAKU
Lastensuojelu on inhimillisesti ja
yhteiskunnallisesti tärkeää työtä.
Digitaalisen asiakasohjausratkaisumme
avulla tiedonhaku ja -vertailu helpottuu ja
sinulle jää enemmän aikaa asiakkaillesi.
Socfinder-palveluhaku noudattaa
lastensuojelulain henkeä ja tarjoaa
lapsen tarpeita parhaiten vastaavat
hakutulokset. Muissa kaupallisissa
hakukoneissa optimoidut kotisivut ja
markkinointibudjetti vaikuttavat siihen,
mitkä palvelut nousevat tuloksissa
korkeimmalle.
Palveluhaku perustuu tietokantaan,
jossa sadat avo- ja sijaishuollon
palveluntuottajat ympäri Suomen
ylläpitävät tietojaan. Palveluja etsitään
lastensuojelun työntekijöiden itse
suunnittelemilla hakukriteereillä.
Näitä ovat mm. lapsen ikä, äidinkieli,
palveluntuottajan psykiatrinen osaaminen
sekä koulunkäynnin järjestäminen
sijaishuoltopaikasta käsin.

Hyödyt lapselle

Hyödyt palveluntuottajalle

Lapselle löytyy hänen tarpeitaan
vastaavat vaihtoehdot

Ilmoita vapaista paikoista
valtakunnallisesti

Palveluhausta löydät vaivattomasti ja
nopeasti avo- ja sijaishuollon palveluntuottajat, ja lapsi saa ripeämmin tarvitsemansa hoitomuodon. Sosiaalityöntekijälle
jää enemmän aikaa lapselle, kun työläät
haut ja turhat puhelinsoitot jäävät pois.
Socfinderissa on mahdollista ilmoittaa
vapaat paikat myös sisaruksille.

Palveluntuottaja voi esitellä palveluitaan
ja kertoa osaamisestaan, sekä tiedottaa vapaista ja vapautumassa olevista
paikoista yhdellä sivustolla valtakunnallisesti. Socfinder on palveluntuottajalle
maksuton.

Hyödyt kunnalle, kuntayhtymälle tai maakunnalle
Säästää työaikaa
Palveluhaku on sosiaalityöntekijän henkilökohtainen avustaja asiakasohjauksessa.
Socfinderin avulla löydät hetkessä tarvitsemasi palvelut yli kunta- ja maakuntarajojen. Näet vapaat paikat ja hinnat yhdeltä
sivustolta.

Tieto valvontakäynneistä
Sosiaalipalveluiden tuottajia valvotaan
kuntien ja aluehallintovirastojen toimesta.
Socfinderista löydät tiedon viimeisestä
tarkastuskäynnistä ja sen suorittajasta,
mikä ehkäisee päällekkäisiä käyntejä ja
pitkiä taukoja.

Lastensuojelupalvelut
helposti kuntien ulottuville
Palveluhaun käyttö on vaivatonta
Kunnat saavat Socfinderin käyttöön
avaimet käteen -periaatteella vuosittaista
käyttömaksua vastaan. Palveluhaun käyttöönotosta ja ylläpidosta ei koidu kunnan
työntekijöille ylimääräistä työtä. Tiedot
sijaitsevat pilvipalvelussa, joten erillistä ohjelmaa ei tarvitse asentaa. Tiedot
ovat helposti käytettävissä millä tahansa
päätelaitteella, missä tahansa työntekijä
onkin.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä:
040 550 4676 tai
info@socfinder.com

Socfinder Oy on vuonna 2016 perustettu yritys,
joka tuottaa palvelutietojärjestelmiä sosiaalialalle.
Ensimmäinen palveluhakumme lanseerattiin lastensuojeluun
ja sillä on jo tuhansia käyttäjiä Suomessa. Kehitämme palveluja
yhdessä sosiaalialan ammattilaisten kanssa.

”Hakupalvelu Socfinder säästää aikaa paikkojen etsimiseltä.
Hakupalvelun kautta on löytynyt paikkoja, joiden erityisosaaminen ei ole
aiemmin ollut tiedossamme. Sijaishuoltopaikan lyhyt esittely on tärkeä
ja saa kiinnostuksen heräämään. Hyvä, että paikkojen alkuosassa näkyy,
onko palveluntuottajalla kanssamme puitesopimus.
Samalla saa myös palvelun hintatiedon.”
Vastaava sosiaaliohjaaja Ulla Sandström,
Perusturvakuntayhtymä Karviainen
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