18.12.2020

Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen
joulun infokirje
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
Tapahtumia
Alueelliset osallisuuden hankekahvilat kevät 2021
• 22.1.2021 klo 9:30-11:00 Osallisuutta edistävä hallintomalli ja osallisuustyön
johtaminen
•

19.3.2021 klo 9:30-11:00 Kansalaisvaikuttamisen vahvistaminen

•

16.4.2021 klo 9:30-11:00 Avoimet tilat

•

21.5.2021 klo 9:30-11:00 Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen ja tukeminen

Syksyn hankekahviloiden materiaalit löydät Innokylästä.
Osallisuus rakentuu palanen kerrallaan -webinaari 9.2.2021 (Osallistumisohjeet tulossa).
Osallisuusviikko 2021
•

15.2.2021 klo 9:00-10:30 Osallisuustyön johtaminen kunnissa

•

16.2.2021 klo 9:00-10:30 Osallisuuden kokemuksen mittaaminen ja arviointi

•

17.2.2021 klo 9:00-10:30 Osallisuuden 24 apukysymystä

•

18.2.2021 klo 9:00-10:30 Tasan yhdessä -työkalu

•

19.2.2021 klo 9:00-10:30 Osallisuuden palaset: mallintamistyö Sokrassa

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 7.2.2021 mennessä.

Julkaisuja
•

Avoimet tilat lisäävät osallisuutta ja viihtyvyyttä.

•

Koulukiusaaminen rikkoo mahdollisuuksia elämään (Dialogi).

•

Tutkimus: osallisuuden lisääminen tärkeä keino ehkäistä koulukiusaamista.

•

Sokran tutkimusviesti 6/2020.

Korona-ajan kysely: Osallisuushankkeiden toiminta poikkeusoloissa
•

Kerro meille hankkeenne kokemukset ja poikkeusajan käytäntönne vastaamalla
kyselyyn viimeistään 31.12.2020.

Euroopan sosiaalirahasto TL5 -hankkeet
Tapahtumat
•

22.1.2021 Palvelupolut kuntoon -hankkeen päätösseminaari (JAMK).

•

Kevään Etelän rakennerahastoasioihin liittyviä tapahtumia tapahtumakalenterista.

Julkaisuja ja materiaalia
•

Osallistuvan budjetoinnin mallista hyötyä Oulussa (Dialogi).

•

Toipumisen polku – video mielenterveysongelmien stigman vähentämiseksi
(Recovery-hanke).

•

Tolkkupajan asiakastarina (Seinäjoen kaupunki).

•

Komppaa! -hankkeen asiakastarina Youtubessa (JAMK).

•

Tiimiverkko-hankkeen loppujulkaisu Digisti kohti työelämää! Kokemuksia
digipalvelujen kehittämisestä.

•

Tuetusti tulevaisuuteen hankkeen opinnäytetyö.

•

Budjetti ei määrittele saavutuksia: paljon hyvää hankkeilla Itä-Suomessa (Diak).

Muut toimijat
Tapahtumat
•

12.1.2021 klo 9-10 Tulevaisuustaajuuden julkistustilaisuus (Sitra)

Julkaisuja ja materiaalia
•
•
•
•
•
•

Inspiraatiota osallisuuden edistämiseen: Saa kuulua! (kestavakaupunki.fi)
Työ- ja elinkeinoministeriön kysely yhteistyöstä kotoutumisen edistämisessä
(vastausaikaa vuoden 2020 loppuun saakka).
Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin loppuarviointi (BIBU-tutkimushanke).
Työkykyohjelma 2020-2022 (STM).
Kunnille vastuu työllisyyspalveluista (Kuntaliitto).
Kokemusasiantuntija- ja vertaistyön tulevaisuusfoorumin webinaarin (2.12.2020)
tallenne. Mukana muun muassa Tanja Hirschovits-Gerzin luento osallisuuden
näkökulmasta kokemustietoon.

Rahoitushaut
•

STEAn valtionavustushaku 25.1.2021 saakka.

•

REACT-EU tuo uutta rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmaan.

•

Keski-Suomen ELY avaa ESR-hankehaun Länsi-Suomen alueella (15.2.202018.2.2021).

Hyvää joulua ja valoisaa uutta vuotta!
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