1.10.2020

Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen
infokirje 10/2020
Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran infokirjeet ovat suunnattu
Euroopan sosiaalirahasto TL 5 -hankkeille. Kirjeessä tiedotetaan Sokran ja muiden
toimijoiden tilaisuuksista, julkaisuista ja materiaaleista. Voit myös antaa Sokralle palautetta ja
ehdotuksia: lähetä palautetta.

Sokra tiedottaa
Alueelliset etäkahvilat syksy 2020
•

9.10. klo 9:30-11.00. Digiosallisuuden edistäminen – lupaavat käytännöt osallisuuden
malleiksi. Lisätietoa ja materiaalia ownCloudista. Liity Microsoft Teams -kokoukseen.
Osallistu myös Itä- ja Pohjois-Suomen digiaiheeseen kahvilaan 5.10.2020 (lisätietoa).

•

13.11.klo 9:30-11.00. Osallisuutta ja aktiivisuutta tukevat palvelut ja sosiaaliturva.

•

11.12. klo 9:30-11.00. Työllistymisen tuen osallisuutta edistävät käytännöt. Lue lisää
aiheesta Sokran sivuilta.

Tulossa marraskuussa: Sokran työkalut käyttöön -työpaja
Teemaviikolla tutustutaan Sokran osallisuutta edistäviin työkaluihin. Voit osallistua yksittäisiin
päiviin tai koko ohjelmaan. Osallistumislinkki työpajoihin – ei ennakkoilmoittautumista.
Lisätietoa täältä.
•

2.11. klo 9-10 Osallisuuden viitekehys ja työkalut

•

3.11. klo 9-10 Osallisuuskysely arvioinnin välineenä

•

4.11. klo 9-11 Osallisuuden apukysymykset seurannan ja arvioinnin välineenä

•

5.11. klo 9-10 Osallisuustyön ja toiminnan mallintaminen

•

6.11. klo 9-10 Tasan yhdessä -työkalu

Lännen RR-alueen hanketukitempaus
•

Osallisuustyöntukea tarjolla hankekohtaisesti. Lisätietoa täältä!

•

Etelän hankkeille on suunnitteilla oma hanketukitempaus, josta lisätietoa tulossa
myöhemmin. Sitä ennen voitte olla yhteydessä alueenne koordinaattoriin.

Sokran korona-ajan kysely
•

Sokra-koordinaatiohanke kokoaa tietoa ESR TL:n 5. hanketyöstä Covid-19 aikana.
Kuulemme mielellämme hanketyön arjesta ja toteutuksesta sekä siitä, mitä on opittu.
Välitämme tietoa kootusti osallisuustyön kehittämiseksi ja vertaisoppimisen
edistämiseksi. Linkki kyselyyn.

Euroopan sosiaalirahasto TL5 -hankkeet
Tapahtumat
•

6.10. Tykke2-hankkeen aloitusseminaari (Kunnonpaikka).

•

27.10. Elinvoimaa, innovatiivisuutta ja työllisyyttä verkostoituen Satakunnassa (INKA
Satakunta).

•

27.10. Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hankkeen loppuwebinaari
(EHYT ry).

•

17.11. Edistä työllisyyttä ja esittele hyväksi todettu toimintatapa (INKA Satakunta ja
Marke-hanke). Ilmoittautuminen.

Julkaisuja materiaalia
•

Kysely: kolmannes maahanmuuttajista kertoi kärsivänsä heikentyneestä
mielenterveydestä korona-aikana. (MIOS-hanke ja MIELI ry)

•

OmaMieli-sivut (MIOS-hanke, Suomen Mielenterveys ry).

•

Kokemuskirja. Kirja sisältää nuorten kokemuksia kannabiksesta. (EHYT ry)

•

Ruokajonosta osallisuuteen -hankkeen mallit (Youtube).

Päättyneet hankkeet
•

Valtakunnallinen ESR TL5 Isän näköinen -hanke (päättynyt 31.7.2020) kiittää!
Hankkeen materiaaleja on saatavilla: seminaarit, opinnäytetyöt, isätyön
huoneentaulut ja Isätyökirja.

Muut toimijat
Tapahtumat
•

7.-8.10. Tasa-arvopäivät. THL:n tasa-arvotiedon keskuksen ja Sukupuolella on väliä?
-hankkeen valtakunnallinen tilaisuus. Ilmoittautuminen viimeistään 2.10.2020.

•

19.10. Palvelujen saatavuus digiaikana -webinaari (Helsingin yliopisto / DigiIN- ja
CoE AgeCare hankket sekä Suomen sosiaalioikeudellinen seura).

•

22.10. Disability Employment Forum (Vates ja Mielenterveyden keskusliitto).

•

22.10. Poikkeusajan dialogit – ”Elämä koronan aikana ja tulevaisuudessa”. (Erätaukosäätiö).

•

29.10. Kuopion VI hyvinvointiseminaari (Kuopio).

Julkaisuja ja materiaalia
•

THL-blogi: Osallisuustyöllä korjataan eriarvoistavia rakenteita.

•

Tutkimus: Pienituloiset yksinhuoltajaäidit pelkäävät köyhyyden siirtyvän lapsilleen ja
pyrkivät estämään sen jopa hyvinvointinsa kustannuksella. (Isola, Roivanen &
Hiilamo).

•

Tutkimuksesta tiiviisti: Sosiaaliset suhteet tärkeitä yksinasuvien positiiviselle
mielenterveydelle (THL).

•

Tutkimuksesta tiiviisti: Lapset ja nuoret perheenjäsenten hoivaajina:
Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia (THL).

Hyvää lokakuuta!
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