29.1.2021

Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen
infokirje 2/2021
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
Osallisuuskahvilat kevät 2021
• 19.3.2021 klo 9:30-11:00 Kansalaisvaikuttamisen vahvistaminen
Ilmoittaudu mukaan kahvilaan tästä!
•

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 – Osallisuustieto käyttöön! -webinaari 9.2.2021 klo
12-14
• Lisätietoja ja ilmoittautuminen 31.1.2021 mennessä!

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!

Osallisuus kuuluu kaikille -seminaari 8.2.2021 klo 9-14 (Paikka auki, Arvokas ja Elämänote koordinaatiohankkeet sekä Sokra).
Tulossa verkkotilaisuus: Näin hyödynnät Huono-osaisuus Suomessa -karttasivustoa.
•

Tilaisuus järjestetään ti 20.4. klo 13-14:30.

•

Tilaisuudessa saat tietoa Huono-osaisuus karttasivustosta ja siitä, miten sitä voi
hyödyntää esimerkiksi hanke- ja kehittämistyössä tai koulutuksessa.

•

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumistiedot julkaistaan myöhemmin. Seuraa tiedotusta!

Euroopan sosiaalirahasto TL5 -hankkeet
Tapahtumat
•

16.2.2021 klo 13-15 Palveluprosessit paremmiksi – siiloista saumattomuuteen seminaarisarjan 8. tilaisuus (INKA-Satakunta). Ilmoittautuminen tästä.

Julkaisuja ja materiaalia
•

Palvelupolut kuntoon -hankkeen loppujulkaisu Ihmisiä kohtaamassa –
asiakaslähtöisen palveluohjauksen jäljillä työikäisten palveluissa julkaistu.

Muut toimijat
Tapahtumat
•

2.2.2021 klo 10-12:15 Työkykyohjelman aloitustilaisuus: Työkyvyn tuki osaksi
tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta -seminaari (THL).

•

8.2.2021 klo 10-13 Tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen miniseminaari (THL).

•

8.2.2021 klo 14-15:30 Tietoisku muutospäätöksistä EAKR-hankkeille.

•

11.2.2021 klo 13-15 Varsinais-Suomen työllisyystoimijoiden verkosto kokoontuu
(Lihastautiliitto ry, Lounaistuulet Yhteisötalot ry, Varsinais-Suomen TE-toimisto)

•

Toipuminen kohti uutta – mielen eliksiiriä -luentosarja verkossa (Toipumisorientaatio
ry).

Julkaisuja ja materiaalia
•

Uudistettu Osallisuuden osaamiskeskuksen sivusto tarjoaa työkaluja ja
toimintamalleja nuorten osallistamiseen monipuolisesti.

•

Mielenterveyden keskusliitto julkaisee 50-vuotisjuhlavuoden aikana 50 tarinaa
mielenterveydestä.

•

Osallistavan budjetoinnin tueksi valmistunut käsikirja (englanniksi). Kansainvälisessä
ryhmässä toteuttamassa olivat mukana Tampereen yliopisto ja LABammattikorkeakoulu.

•

Tiedote: Uusi digipalvelu Zekki kannustaa nuoria pohtimaan elämäänsä (Diak)

•

Lapset ja nuoret käyttävät paljon opiskeluhuoltopalveluja ja kokevat saavansa niistä
apua (THL)

Rahoitushaut
•

REACT-EU -rahoitusta haettavissa alkukeväästä - EAKR- ja ESR-hakuinfot
helmikuussa.

•

Keski-Suomen ELY:n ESR-hankehaku käynnissä Länsi-Suomen alueella
(15.12.2020-18.2.2021).

Hyvää alkanutta vuotta!

Misha Henriksson
Aluekoordinaattori
misha.henriksson@thl.fi
p. +358 29 524 6644

