1.12.2020

Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen
infokirje 12/2020
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
Osallisuuden hankekahvilat syksy 2020
•

11.12. klo 9:30-11.00. Työllistymisen tuen osallisuutta edistävät käytännöt. Lue lisää
aiheesta Sokran sivuilta. Luvassa Sokran osuuden lisäksi kaksi hanke-esitystä. Linkki
Teams-kokoukseen. Materiaalit ownCloudista. Tervetuloa!

Osallisuuden hankekahvilat ovat tarkoitettu kaikille eri puolelta maata tuleville TL5-hankkeille.
Osallisuuden hankekahvilat jatkuvat keväällä 2021.
•

22.1.2021 klo 9.30-11.00 Teemana Osallisuutta edistävä hallintomalli
ja osallisuustyön johtaminen.

•

Kevään muut kahvilat toteutuvat perjantaisin 19.3.; 16.4.; 21.5. klo 9.30-11.00.
Merkkaa jo kalenteriin!

Sokran osallisuusviikko toteutuu talvella 2021
•

9.2.2020 Osallisuuden palaset - päivä webinaarina.

•

15-19.2.2021 Osallisuusviikko, jolloin joka arkipäivänä on luvassa jälleen 1-3 tunnin
mittaisia osallisuustyökalujen esittelyjä ja työpajoja. Viikko toteutetaan Teamsillä
etänä.

Tiedot hankekahviloista ja alueellisista tilaisuuksista päivittyvät Innokylään. Etelä- ja LänsiSuomen osalta tänne ja Itä- ja Pohjois-Suomen osalta tänne.
Sokran tutkimus

Uusimmassa tutkimusviestissä (5/2020) esiteltiin avoimia tiloja.
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
•

2.12. valtakunnallisen MIOS-hankkeen Kolme vuotta MIOSin matkassa -seminaari.

•

2.12. Digisti kohti työelämää -etäseminaari (TiimiVerkko-hanke).

Julkaisuja ja materiaalia
•

INKA-satakunta pilotoi uutta tapaa hankkia kokeiluja, joilla tiivistetään työllisyyttä
edistävien toimijoiden kumppanuutta ja testataan uusia palveluja Satakunnan
alueella. Lisätietoja ja tarjouspyyntö.

Muut toimijat
Tapahtumat
•

3.12. klo 12-15 Kokemustoiminta yhdistää -seminaari (Pohjois-Pohjanmaan sosiaalija terveysturvayhdistys ry).

•

11.12. klo 9-11:30 Tutkimuswebinaari: Syrjivät rakenteet ja syrjivä puhe (TEM).

•

11.12. klo 12-15:15 XVI Bruno Sarlin -seminaari: Sosiaalinen kestävyys koronaaikana. (Kunta.tv)

•

16.12. klo 9-11:30 Vaikeuksien kautta voittoon – toimintamalleja sosiaalisesti
kestävään lapsuuteen (Kuntaliitto).

•

17.12. klo 12-15:15 Kestävää hyvinvointia -webinaari (Kuntaliitto, HYMY-hanke ja
MAL-verkosto).

•

17.12. klo 10-11:30 Kuntademokratiaverkoston verkkotreffit: Yhdenvertaisuus
osallisuuden ja demokratian näkökulmasta. (Kuntaliito).

Julkaisuja ja materiaalia
•

Taiteen edistämiskeskus julkaissut Kulttuurihyvinvoinnin käsikirjan.

•

Kokeilevan kehittämisen -kokonaisuus julkaistu Innokylässä. Lisätietoa myös vuoden
viimeisestä digitapahtumasta 2.12.2020.

•

Työmarkkinatori (KEHA-keskus ja TEM).

•

Iisisti töihin -opas julkaistu (THL ja Kuntoutussäätiö).

•

Valtioneuvoston selvitys: Suomesta puuttuvat yhtenäiset indikaattorit sosiaalisen
hyvinvoinnin arviointiin ja seurantaan.

•

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen käsikirja (THL).

•

Työkykyohjelman hankkeet (STM, THL ja TTL).

Rahoitushaut
•

STEA avaa valtionavustushaun joulukuussa.

•

TEM:n järjestöavustuksen haku avattu ja päättyy 18.12.2020.

•

ReactEU-rahoitusta luvassa alkuvuonna koronan aiheuttamien kriisin vahinkojen
korjaamiseen.

Muuta
•

Sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistetty asunnottomuutta vähentävien sotepalvelujen kehittämiseen tähtäävä hanke.

•

Kuntouttavaan työtoimintaan muutoksia 1.1.2021 alkaen (STM Kuntainfo).

Hyvää joulun odotusta!
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