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Kuntoutusalan toimijat yhdistävät voimansa
Yhdeksän kuntoutusalan keskeistä toimijaa yhdistää voimansa. Näin syntyy
kuntoutusalalle uudenlainen toimintamalli, jossa tutkijat, kehittäjät ja
palveluntuottajat toimivat yhdessä asiakkaan parhaaksi. Toimijat ovat Miina
Sillanpään Säätiö, Avire Oy, Avire-Kuntoutus Oy, FysioSporttis Oy,
Kuntoutussäätiö, Kuntoutussairaalasäätiö Kankaanpää, Punkaharjun
kuntoutussairaalasäätiö, Kruunupuisto Oy ja KK-Kunto Oy.
Lue lisää

Työnhakijan erotuttava muista
Itsensä brändäämisestä on tullut työnhaun arkipäivää. Työtä haluavan tulee
erottua persoonallaan muista ja markkinoida itseään monissa välineissä.
Aiheesta väitöskirjan tehnyt tutkija Katariina Mäkinen, Tampereen yliopisto,
toteaa, että samalla myös työhön liittyvistä pettymyksistä tulee entistä
suurempia.
Sosiaalisen median ja videoesittelyjen käyttö rekrytoinneissa on esillä myös
Kyvyt käyttöön -seminaarissa Pieksämäellä.
Katso uutinen Yle Areenasta
Juttu alkaa 15.25 kohdalta ja se on katsottavissa 5.9.2012 saakka.
Tutustu Kyvyt käyttöön -seminaarin ohjelmaan

ESFN:n raportti ja seminaari
European Social Franchising Network (ESFN) on julkaissut tutkimusraportin:
Social franchising - Obtaining higher returns from investments for jobs in social
enterprises. Raportin on koonnut Sven Bartilsson, Coompanion
Göteborgsregionen. VATES-säätiö on ollut mukana ESFN-verkoston
perustamisessa projektillaan "Kestävää työllisyyttä sosiaalissa yrityksissä".
Tutustu julkaisuun
ESFN järjestää aiheesta 10.10.2012 Brysselissä seminaarin: Social franchising
in Europe. An opportunity for new jobs and regional growth.
Tutustu seminaariohjelmaan
Tietoa ESFN:stä

Kokemusasiantuntija -seminaari Kouvolassa
Kokemusasiantuntijat sekä Mielen avain –hanke järjestävät 21.9.2012 ilmaisen
Kokemusasiantuntija-seminaarin Kouvolan kaupungintalon juhlasalissa.
Seminaarin pääteemana on ”Miks ton kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä” ja
sen tarkoituksena on valottaa kokemusasiantuntijuuden tuomaa hyötyä
mielenterveys- ja päihdetyössä.
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Lisätietoja seminaarista sekä ilmoittautuminen

VATESISSA TAPAHTUU
Avoimet ovet 4.9.
VATES-säätiö järjestää maksuttoman aamukahvihetken avoimien ovien
periaatteella.
Aika: 4.9. klo 8.00 - 11.00
Paikka: Aluekeskus Oltermanni, Helsinki
Voit tulla sinulle sopivana aikana ja viipyä oman aikataulusi mukaan.
Tilaisuuteen otetaan max. 25 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tarvittaessa järjestämme toisen avoimet ovet -aamupäivän marraskuun puolen
välin jälkeen.
Tutustu avoimien ovien ohjelmaan

Muita tilaisuuksia
10. -11.10.2012
Kyvyt käyttöön! Laadukkaampaa työtä ja valmennusta -seminaari, Pieksämäki
25.10.2012
ProProjektit, Helsinki
ProProjektit on yhdessä kehittämisen foorumi, joka on tarkoitettu
projektipäälliköille sekä hankkeiden kehittämisestä ja suunnittelusta vastaaville
henkilöille.
14. - 15.11.2012
Työllistämisyksiköiden johdon päivät, Helsinki
29.11.2012
UEmploy -projektin loppuseminaari, Helsinki
UEmploy -projektissa kehitetään ja markkinoidaan yrityksille soveltuvaa
työpaikkojen arviointityökalua.
Tutustu projektiin
4.12.2012
Kuntouttava työtoiminta välittää!! Työllistä välittäen - välitä työllistäen -projektin
loppuseminaari, Hanasaari, Espoo
Lisätietoja koulutuksista

Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet tai et halua enää saada uutiskirjettä, ilmoita se osoitteessa
www.vates.fi/uutiskirje/ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen: vates-saatio@vates.fi
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