1.9.2021

Sokran Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen
infokirje 9/2021
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. Seuraa Sokraa somessa: Twitter ja Facebook.

Sokra tiedottaa
Tilaisuudet
•

Syksyn Osallisuuskahvilat:
➢ 24.9.2021 Kuntayhteistyö – Ilmoittaudu mukaan!
➢ 12.11.2021 Luontolähtöiset menetelmät
Osallisuuskahviloiden teemat tarkentuvat Innokylään. Kahviloissa esitellään Sokran
osallisuuden edistämisen malleja.

•

Osallisuusviikko 4.–7.10.2021!

•

Päihteet, mielen hyvinvointi ja nuorten osallisuus – kohtaa ja kysy oikeita kysymyksiä,
12.10.2021 klo 9.00–15.00. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen (Avi.fi)

Lisätietoa Sokran tapahtumista.
Julkaisuja
•

Vanhempien väkivallan kohteeksi joutuneilla lapsilla ja nuorilla selvästi matalampi
osallisuuden kokemus (Virrankari, Leeman & Kivimäki).

•

Päihdepalvelujen tarjonnassa suuria eroja kuntien välillä (Pekonen & Zitting). Kuntoutuslehti.

•

Aluehallintovirasto osallisuuden mahdollistajana (Tuulos & Wiens). AVI-blogi.

•

Miten huono-osaisuutta määritellään tutkimuksissa? (Zitting). Dialogi-artikkeli.

•
•
•

Luottamusta voi edistää parantamalla sosiaalista osallisuutta (Zitting). Dialogi-blogi
7.6.2021
Hanketyötä poikkeusoloissa – monipuolista toimintaa ja kohtaamisia (Pekonen, Wiens,
Kytölä, Sauvola & Zitting). Dialogi-blogi.
Päihdepalvelujen tarjonnassa suuria eroja kuntien välillä (Pekonen & Zitting). Kuntoutus.

Uusia Sokran osallisuuden palasia
•

Työpajaliikunnalla osallisuutta ja työkykyä

•

Liikuntakaveri – vapaaehtoinen tukena liikunnan harrastamisessa

•

Matalan kynnyksen talousneuvonta

•

Kokemusasiantuntija sairaanhoidon potilastyössä

•

Kokemusasiantuntija tuo työttömien äänen kuuluviin

•

Osallisuutta päätöksiin – kokemusasiantuntija ohjausryhmässä

•

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma edistää hyvinvointia ja osallisuutta

•

Liikuntaneuvonta − monialaista tukea hyvinvointiin

•

Taide-, kulttuuri- tai luontolähtöinen osallisuusverkosto

Kaikki Sokran osallisuuden palaset Innokylässä.

Tietoa muualta
Tapahtumat
•

30.8.–3.9. Valtakunnallinen digitukiviikko. (THL ja Sininauhaliitto)

•

14.9. klo 9–11. Osallistuva budjetointi ja pelillisyys -verkkotapahtuma. (LAB-AMK)

•

15.9. klo 9–12. Laadukasta aikuistumisen tukea lain ohjaamana. (YEE-hanke, ESR TL5)

•

21.9.2021 klo 12.30–15.30. Mielen hyvinvointi – mitä se on, miten sitä edistetään, miten
sitä mitataan? (THL)

•

29.9. klo 9-12:30. Osallisena-hankkeen aloitusseminaari. Tilaisuudessa kuullaan tuoreita
näkökulmia maahanmuuttajien osallisuuteen ja sen tukemiseen. Ilmoittautuminen.

Julkaisuja ja materiaalia
•

Sosiaalityön asiakkaiden kokemustietoa on saatavilla aiempaa enemmän – tietoa ei
kuitenkaan hyödynnetä tarpeeksi palveluiden kehittämisessä. (THL-Työpaperi)

•

Työryhmä esittää toimeentulotukilain ja tuen toimeenpanon kehittämistä. (STM-tiedote)

•

Väitös: Tutkimus tuotti keinoja vanhempien osallisuuden vahvistamiseksi
perhepalveluissa. (Itä-Suomen yliopisto)

Rahoitushaut
•

ESR-haku avoinna Kymenlaaksossa ja Kanta-Hämeessä 16.8.-24.9.2021.

•

ESR + REACT-EU ESR haku aukeaa 1.8.2021, haku avoinna 30.9.2021 asti.

•

Tietoa Keski- ja Länsi-Suomen rahoitushauista (rakennerahastot.fi).

•

Tietoa Etelä-Suomen rahoitushauista (rakennerahastot.fi).

Hyvää syyskauden alkua!
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