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Työllistämisyksiköiden johdon päivät
13. - 14.11.2013, Aluekeskus Oltermanni, Helsinki
Tule mukaan kehittämään tuetun työllistämisen toimialaa ja osallistu
Työllistymisyksiköiden johdon päiville.
Siellä haetaan vastauksia ja ratkaisuja moniin toimialan kehittämisen keskeisiin
kysymyksiin. Aiheina mm. sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa,
lakiuudistukset ja erilaiset toimintamallit. Keskustelu avaa johtavat virkamiehet ja
asiantuntijat, jotka myös odottavat saavansa yleisöltä ideoita ja kommentteja.
Iltatilaisuudessa keskustelua syvennetään poliittisen vaikuttamisen alueelle.
Mukana mm. kansanedustaja Tarja Filatov (Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan puheenjohtaja) ja Inkeri Kerola (Eduskunnan Vammaisasiain
yhteistyöryhmä VAMYTin puheenjohtaja).
Päivien ohjelma ja ilmoittautuminen
Tule mukaan vaikuttamaan ja verkostoitumaan!

Lisävoimia Työmarkkinaviestintä-projektiin
VTM Sari Pohjola on aloittanut projektisuunnittelijana Työmarkkinaviestintäprojektin Nuoret korkeakoulutetut työelämään –osaprojektissa.
Sarin tehtäviin kuuluu nuorten korkeasti koulutettujen vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden henkilöiden tavoittaminen ja aktivointi työelämään. Sari
tekee kiinteästi yhteistyötä eri vammaisjärjestöjen kanssa.
Sari on aloittanut tehtävässä syyskuussa ja hänen työsuhteensa kestää
helmikuun 2014 loppuun.
Työmarkkinaviestinnän projektissa jatkaa edelleen projektitiedottajana Anja
Mertanen. Hänen tehtävänään on työmarkkinatoimijoille kohdennettujen
sisältöjen tuottaminen ja levitys.
Sarin yhteystiedot: sari.pohjola(at)vates.fi, puh. 044 587 9568

Esite työn mukautuksista on ilmestynyt
VATES-säätiön Työmarkkinaviestintä-projekti on tuottanut uuden
esitteen Kyvyt käyttöön - vinkkejä työolojen mukauttamisesta.
Esite on suunnattu työnantajille ja siihen on koottu muistilista
työolojen mukauttamiseen liittyvistä asioista.
Esitteitä voi tilata VATES-säätiöstä projektitiedottaja Anja
Mertaselta sähköpostitse anja.mertanen(at)vates.fi

http://www.vates.fi/service.cntum?pageId=158321
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Nyt puhutaan työelämän arvoista
Suomalaisten mukaan hyvän työelämän keskeiset arvot ovat tarkoitus, rohkeus,
sinnikkyys ja luottamus. Näihin arvoihin panostamalla suomalaisesta
työelämästä on mahdollista tehdä Euroopan parasta.
Työelämä 2020 -hanke haastaa kaikki työpaikat ja työelämän toimijat mukaan
työelämän kehittämistalkoisiin. Aihe kiinnostaa, sillä verkkosivuilla on käynyt jo
toistakymmentätuhatta kävijää.
Käy sinäkin Työelämä2020 -sivustolla

Järjestöjen kampanja alkaa: hae ajoissa apua
mielenterveys- ja päihdeongelmiin
Kukaan ei välty elämässä vastoinkäymisiltä, jotka voivat koetella
myös mielenterveyttä. Yksin ei onneksi tarvitse jäädä, vaan
julkisten palvelujen ohella tukea ja apua on tarjolla myös
järjestöissä. ToimintaSuomeen on avattu Jokainen meistä
-kampanjasivusto, joilta löydät tietoa järjestöjen tuesta.
Lue lisää

K-kauppiasliiton ja Kehitysvammaliiton yhteishanke
onnistui yli odotusten
K-kauppiasliitto käynnisti 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi viime vuoden
huhtikuussa Monenlaisia tuloksentekijöitä -hankkeen yhdessä
Kehitysvammaliiton kanssa.
Kehitysvammaliittoon palkattiin työvalmentaja, jonka tehtävänä oli saattaa
K-kaupan töistä kiinnostuneet kehitysvammaiset ja K-kauppiaat yhteen. Yli 70
kauppiasta eri puolilta Suomea ilmoitti kiinnostuksestaan, ja näistä siis 27
tapausta johti toivottuun lopputulokseen.
Lue lisää
Tutustu hankkeen loppuraporttiin

Sosiaaliset franchising yritykset
Sosiaalinen franchising tarkoittaa toimintatapaa, jolla sosiaaliset yritykset
levittävät menestyksellisiä liiketoimintakonsepteja itsenäisiä yksiköitä
monistamalla. Termi perustuu kaupalliseen franchising -käsitteeseen, jonka
mukainen liiketoiminta on maailmalla osoittautunut varsin nopeasti kasvavaksi ja
menestykselliseksi.
Sosiaalinen franchising käyttää täysin samoja liiketoimintamallien
levittämistapoja kuin kaupallinen franchising. Maksimaalisten voittojen sijaan
tavoitteena on mahdollistaa vammaisten ja osatyökykyisten työllistyminen.
Sosiaalisten yritysten toiminnan laajentaminen hyväksi koettua konseptia
monistamalla on saanut huomiota eri puolilla Eurooppaa.
Lue lisää
Tutustu raporttiin Social franchising –Obtaining higher returns from investments
for jobs in social enterprises
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Mielenterveyspoolin seminaari 20.11.2013 Wanha
Satama
Mielenterveyspooli järjestää mielenterveysmessujen yhteydessä miniseminaarin
Osatyökykyisten työllistymisen haasteet – työhalua löytyy, mutta mistä
mahdollisuuksia? Seminaari on maksuton mielenterveysmessuille 19.-20.11.
osallistuville.
Tutustu seminaarin ohjelmaan
Mikä on mielenterveyspooli:
Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset
toimijat. Poolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa
mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa,
palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa
kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Mielenterveyspoolin
puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Suomen Mielenterveysseuran
toiminnanjohtaja Marita Ruohonen.
Lue lisää

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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