30.10.2020

Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen
infokirje 11/2020
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
•

13.11.klo 9:30-11.00. Osallisuutta ja aktiivisuutta tukevat palvelut ja sosiaaliturva.
Lisätietoa ja materiaalia ownCloudista. Liity Microsoft Teams -kokoukseen. Lisätietoa
Sokran sivuilta.

•

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

Osallistu myös Itä- ja Pohjois-Suomen hankekahviloihin ja tilaisuuksiin. Lisätietoa täältä.
•

30.11. klo 10-12 Luovat menetelmät vahvistamassa osallisuutta

Osallisuustyön työkalujen teemaviikon 2.–6.11.2020.
Viikon työpajoissa esitellään osallisuuden edistämiseen konkreettisia apuvälineitä. Työpajat
antavat valmiuksia hyödyntää työkaluja konkreettisesti osana hankkeiden sekä
osallisuustyön seurantaa ja arviointia.
Voit osallistua joko yksittäisiin työpajoihin tai koko viikon ohjelmaan:
•

Ma 2.11. Osallisuuden edistämisen viitekehys ja työkalut

•

Ti 3.11. Osallisuuskysely arvioinnin välineenä

•

Ke 4.11. Osallisuuden apukysymykset seurannan ja arvioinnin välineenä

•

To 5.11. Osallisuustyön ja toiminnan mallintaminen

•

Pe 6.11. Tasan yhdessä -työkalu

Katso tarkempi ohjelma ja klikkaa itsesi mukaan: Teams-osallistumislinkki koko viikolle.
Lännen RR-alueen hanketukitempaus jatkuu
•

Osallisuustyöntukea tarjolla hankekohtaisesti. Lisätietoa täältä!

Etelän RR-alueen hanketukitempaus käynnistyy
•

Osallisuustyön tukea on tarjolla koko marraskuun ajan. Lisätietoa täältä!

Sokran korona-ajan kysely käynnissä
•

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
•

29.10. Yhdessä – toipumisen tukena –webinaari (Youtube-tallenne katsottavissa 14
päivää tilaisuuden jälkeen) (Recovery-hanke)

•

17.11. klo 9-17 Laita hyvä kiertoon! (Inka Satakunta ja MARKE Keski-Suomi).
Lisätietoja: outi.teittinen(at)ely-keskus.fi

•

25.11. klo 8:30-15:30 Moodi-hankkeen loppuseminaari (ilmoittautuminen) (Vantaan
nuorten aikuisten palvelut ja sosiaalityö)

•

2.12. klo 8.30-11.30. Digisti kohti työelämää. Digipalveluiden kehittämisen
etäseminaari (Tiimiverkko-hanke). Osallistumislinkki. Salasana digi2020.

Muut toimijat
Tapahtumat
•

3.11. 9-11:30 Sivullisesta osalliseksi -etätyöpaja 3 (Sitra)

•

5.11. ja 12.11. Digituki 2020 (DVV, Vanhustyön keskusliiton Senior Surf -toiminta,
Helsingin ja Turun kaupunki)

•

11.11. klo 9-12 Kokemus käyttöön (Pohjanmaan osallisuusareena, Sokra
yhteistyössä)

•

11. ja 12.11. #Osallisuuskahvit (Maaseudun tulevaisuus)

•

12.11. klo 9-15:45 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä (THL)

•

24.11. klo 8:30-12:30 Espoon kokemusasiantuntijaseminaari (Espoon Eko-verkosto,
Sokra yhteistyössä)

•

25.-26.11. Integration 2020 (Kotouttaminen.fi)

Julkaisuja ja materiaalia
•

Selvitys: Koronakriisin vaikutukset ruoka-apuun (ruoka-apu.fi)

•

THL-blogi: Luovuus on voimavara, josta on arjessa monenlaista hyötyä

•

THL-blogi: Asiakasosallisuutta tulee johtaa

•

Dialogi: Tilastotiedot käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi (Diak, Sokrakoordinaatio)

•

Apua asumisen solmukohtiin -sivusto (Etna-työ, Tampereen A-kilta ja Völjy, Aklinikkasäätiö)

•

Syrjintä.fi -sivusto (Yhdenvertaisuusvaltuutettu)

Rahoitushaut
•

Sisäasioiden EU-rahastojen (AMIF) rahoitus auki.

•

STEA avaa valtionavustushaun joulukuussa.

Muuta
•

Hyvä käytäntö 2021 -kilpailu (Talentia)

•

Kotona-Suomessa –koordinaatio -hanke päättyy 2020. Tutustu hankkeen tuotoksiin ja
ota yhteyttä alueesi asiantuntijoihin.

•

Ota kantaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien peruspilarin toteutumiseen ja
toimeenpanoon 30.11.2020 mennessä

•

Yhteistutkimuksen verkosto käynnistyy 19.11.2020. Tavoitteena on koota yhteis- ja
kokemustutkimuksen eri muodoista kiinnostuneita ihmisiä. Lisätietoja Sokran
aluekoordinaattorilta Tanjalta. Ks. tiedot alta.

Hyvää marraskuuta!
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