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Sokran Itä- ja Pohjois-Suomen infokirje
11/2020
Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran infokirje on 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.

Idän ja pohjoisen tapahtumat syksyllä 2020


24.11. Webinaari: Ihmisen näköiset tulevaisuuden sote-palvelut – ovatko kaikki
mukana?
Sokra järjestää yhdessä Sininauhaliiton ja Kuka kuuntelee köyhää -verkoston kanssa
päivän aikana kaksi tilaisuutta. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet (sininauhaliitto.fi).
Voit jakaa tietoa eteenpäin Facebook-tapahtumana



30.11. klo 10–16 Luovat menetelmät vahvistamassa osallisuutta
Aamupäivän hankekahvila kulttuurihyvinvointi -teemalla klo 10–12 ja
iltapäivällä jouluisten työpajojen merkeissä klo 13–16.
Ohjelma ja ilmoittautumisohje.
Tule mukaan voimaantumaan etätoimistosta tai ryhmätoiminnan puitteissa.

Osallistu myös Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen etäkahviloihin


13.11. klo 9.30–11.00 Osallisuutta ja aktiivisuutta tukevat palvelut ja sosiaaliturva.
Lisätietoa ja materiaalia ownCloudista. Liity Microsoft Teams -kokoukseen.



11.12. klo 9.30–11.00 Työllistymisen tuen osallisuutta edistävät käytännöt.



Lisätietoa Sokran sivuilta.

Muiden tilaisuuksia (linkit vievät järjestäjien omille verkkosivuille)


9.11.–13.11. Virtuaaliset päihdepäivät. Päihdetyön haasteet ja ratkaisut. Päivien
ohjelma ja ilmoittautuminen



11.-12.11. #Osallisuuskahvit (Maaseudun sivistysliitto)



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



12.11. Digituki 2020. Tapahtumassa keskustellaan, miten digitukea ja -taitoja on
kehitetty poikkeusoloissa.



12.11. Voimavarana ihmisyys – Kulttuurihyvinvoinnin apajilla & Karhunpeijaiset –
Parasta Etelä-Savoon hankkeen seminaari ja päätöstilaisuus



17.11. klo 9–16.00 Työkykyä elintavoilla – NOVA2-hankkeen hyvinvointiseminaari
(Pohjois-Pohjanmaan liikunta ry)



18.11. klo 9.30–15.00 Sosiaalisesti kestävä Kainuu – sosiaalialan koulutus- ja
kehittämispäivä (Itä-Suomen yliopisto)



18.11. klo 13.00–15.30 Kulttuurihyvinvointisuunnitelma Pohjois-Karjalaan verkkoseminaari (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto)



20.11. Stea kutsuu koulutustilaisuuteen Itä-Suomen toimijat hakemaan vaikuttavaa
rahoitusta. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen



24.11. klo 9.00–12.00 Etelä-Savon ESR- rahoitteisten ”koronahankkeiden”
loppuseminaari



25.-26.11. Integration 2020 – kokoaa yhteen kotoutumisen ja pakolaisten
vastaanoton toimijat valtakunnalliseen virtuaalitapahtumaan



11.12. THL:n ja Kuntaliiton HYTE-treffit

Julkaisuja, tallenteita ja materiaaleja


Sokran tutkimusviesti 5/20. Avoimet tilat.



Pohjois-Savon EU-rahoitusinfon 5.11. materiaalit ja tallenne katsottavissa 19.11.
saakka (Pohjois-Savon liitto)



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)

Rahoitushakuja


Itä-Suomen maakunnissa on käynnissä ESR-hanketoimintaan jatkuva hankehaku.
Lisätietoja rakennerahastot.fi.



Sisäasioiden EU-rahastojen (AMIF) rahoitus auki.



STEA avaa valtionavustushaun joulukuussa.

Osallistu ja vaikuta!


Sokra-koordinaatiohanke kokoaa tietoa ESR toimintalinja 5:n 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



Ideakilpailu kansalaisyhteiskunnan toimijoille rasismin vastaisen toimintaohjelman
toimenpiteistä (oikeusministeriö)



Hyvä käytäntö 2021 -kilpailu (Talentia)



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: tanja.hirschovits-gerz@thl.fi.

Voimaa marraskuuhun!
Ritva & Elina
Ritva Sauvola
Aluevastaava / Pohjois-Suomi
ritva.sauvola@diak.fi
p. 040 508 8933

Elina Pekonen
Aluevastaava / Itä-Suomi
elina.pekonen@diak.fi
p. 050 436 1179

