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Työhönvalmennuksen kehittämispäivä 30.5.2013
VATES-säätiö järjestää yhdessä EUSET-projektin (projektin kotimainen
hallinnoija Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus) kanssa Työhönvalmennuksen
kehittämispäivän 30.5.2013 Aluekeskus Oltermannissa, Helsingissä.
Huom! Päivän aikana VATES lisäksi käynnistää tuetun työllistymisen ja
työhönvalmennuksen valtakunnallisen kehittämisryhmän osaksi Kyvyt käyttöön
-verkostoa.
Kehittämispäivä on suunnattu työhönvalmentajille, työvalmennuksen
erikoisammattitutkinnon toteuttajille ja opiskelijoille, työhönvalmennuspalveluja
tuottaville organisaatioille sekä muille työhönvalmennuksesta kiinnostuneille.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

VATESilla maksuton seminaari TERVE-SOS
-tapahtumassa
TERVE-SOS 2013 –tapahtumassa on myös täysin maksuttomia seminaareja.
Yksi tällainen on VATESin aamupäivä, jossa kerrotaan meneillään olevista
vammaisten ja osatyökykyisten työllistymiseen liittyvistä asioista ja hankkeista.
Aika: keskiviikko 15.5. kello 9.00 - 11.30
Paikka: Turun Messu- ja kongressikeskus, Blankettisali 1
Aiheet:
1) Mitä tapahtuu vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen
edistämisessä valtakunnallisella tasolla?
Esillä mm. Työelämä 2020, Työpankkikokeilu, Osatyökykyisten työllistymisen
edistämisen toimintaohjelma, Vammaisfoorumin työllisyysryhmä ja Sosiaalisen
työllistymisen yhteistyöryhmä.
2) Mistä apua, kun asiakas pitäisi saada kuntouttavan työtoiminnan
palveluihin?
Tietoa kuntouttavan työtoiminnan käsikirjasta ja kuntouttavan työtoiminnan
ajankohtaisista asioista, kuten laaturyhmän työstä.
3) Tukea vammaisen, pitkäaikaissairaan tai osatyökykyisen työllistymiseen
Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto, Avotyötoiminnasta palkkatyöhön
–opas ja erilaiset verkkosivut.
TERVE-SOS 2013 –tapahtuman järjestävät
yhteistyössä THL ja Turun kaupunki Turun
Messu- ja Kongressikeskuksessa
15.-16.5.2013. Tapahtuman teemana on Kohti
huomista luontevasti ja vastuullisesti.

http://www.vates.fi/Uutiskirje.3-2013
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Lisätietoa

Ruotsinkielinen verkostoprojekti käynnistyi
Walter Fortelius vetäjänä
VATESin uudessa ruotsinkielisessä Aktivera resurser –projektissa aloitti
maaliskuussa projektisuunnittelijana Walter Fortelius. Hän on toiminut aiemmin
työvalmentajana (Nuorten työpaja Sveps), tiedottajana (Helsingfors Arbis) sekä
uutistoimittajana (Yleisradio). Koulutukseltaan hän on historioitsija.
Ruotsinkielinen verkostoprojekti Aktivera resurser on VATES-säätiön uusi hanke
ruotsinkielisille yhteistyöverkostolle. Projekti lisää ruotsinkielistä tiedonkulkua
toimijoille, jotka edistävät vammaisten työllistymistä.
- Tarkoituksena on parantaa tiedonkulkua ruotsinkielisten vaikuttajien kesken,
jotta kaikki voivat hyötyä tehdystä hyvästä työstä. Tahdomme oppia toisiltamme,
emme keksiä pyörää uudelleen. Projekti lisää ja kehittää kielirajat ylittävää
yhteistyötä sekä varmistaa, että keskeiset hankkeet ja saavutukset tulevat
tunnetuksi kummallakin kielellä. Projekti myös edistää tiedon leviämistä
pohjoismaissa. Tärkeä tieto, joka on saatavilla vain suomeksi tai ruotsiksi,
käännetään, kertoo Fortelius.
Lisätietoa Aktivera resurser –projekista
Tulossa!
Arbete och utbildning självklart! – Aktivera resurser i Svenskfinland.
Lokakuussa 2013 järjestetään maksuton kaksipäiväinen ruotsinkielinen
seminaari Arbete och utbildning självklart! – Aktivera resurser i Svenskfinland!
Seminaari koostuu esitelmistä ja työpajoista, joissa asiantuntijat käsittelevät
aihetta monipuolisesti .
Tervetuloa Tampereelle 28.–29.10.2013.
Lue lisää Arbete och utbildning självklart! –seminaarista

Työllistäminen oli näkyvästi esillä 12. Suomen
sosiaalifoorumissa
Jo 12. kerran järjestetty Suomen sosiaalifoorumi keräsi lähes 2 600 kävijää
Helsingin ruotsinkieliselle työväenopistolle Arbikselle 20. - 21.4.2013.
Työllistämisasiat olivat näkyvästi esillä erityisesti lauantaina 20.4., jolloin SOSTE
ja SAK järjestivät nuorisotakuuta koskevan keskustelutilaisuuden sekä SOSTE,
Kiipula-säätiö ja VATES-säätiö osatyökykyisten työllistämistä pohtivan
tilaisuuden. Päivän päätteeksi väiteltiin välityömarkkinoista juhlasalin paneelissa
selvityshenkilö Tarja Filatovin alustuksen pohjalta.
Lue lisää

Työelämä 2020 -hanke vie suomalaista työelämää
Euroopan kärkeen
Työelämä 2020 -hanke käynnistettiin Helsingissä 15.4.2013 ja se kuuluu
hallituksen kärkihankkeisiin. Hanke on jatkoa työministeri Lauri Ihalaisen
vetämällä mittavalla työelämän strategiatyölle, jota tuodaan tällä hankkeella kohti
käytännön työelämää.
Työelämä 2020 hanke kokoaa työelämän
kehittämiseksi tehtävää työtä yhteen ja tarjoaa
työpaikoille apua ja välineitä. Hanke on työ- ja
elinkeinoministeriön vetämä ja hankejohtajana
toimii Margita Klemetti.
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Hankkeen tavoitteiden tukemiseen on sitoutunut lähes 20
organisaatiota. VATES-säätiö on mukana erityisellä lupauksella hankkeelle
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistämisen hyvien käytäntöjen ja
tukimenetelmien tunnettavuuden parantamseksi avoimilla työmarkkinoilla.
Erityisen painokkaasti tätä työtä tullaan tekemään VATES-säätiön
yhteistyökumppanien ja Kyvyt käyttöön -verkoston jäsenten kanssa
alueellisesti.
Jos kiinnostuit, VATES-säätiön yhteyshenkilönä Työelämä 2020 –hankkeessa
on kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, jukka.lindberg(at)vates.fi.
Lue lisää

Sosiaalibarometri 2013
SOSTE on julkistanut Sosiaalibarometri 2013. Ajankohtaisteemoina tarkastellaan
tänä vuonna sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen uudistamista, sosiaalija terveyspalvelujen kilpailuttamista sekä vaikeimmassa työllisyystilanteessa
olevien työllistämistä.
Barometrista selviää, että puolet vastaajista arvioi, että
työllistymismahdollisuuksien tarjoaminen osatyökykyisille ja pitkittyneesti
työttömille on toteutunut huonosti tai melko huonosti omalla alueella. Vuonna
2008 näin ajatteli kolmannes, joten vastaajien näkemyksen mukaan
työllistymismahdollisuuksien tarjoaminen on heikentynyt viiden vuoden aikana.
Lue lisää
Sosiaalibarometri 2013

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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