Ajankohtaista Vates-säätiöstä

Sivu 1/5

Lue viesti selaimessa täältä
www.vates.fi

Uutiskirje

14.8.2014

Vielä ehtii!
Vaikuta ja verkostoidu -iltapäivä 20.8.
Tilaisuudessa on tarjolla asiaa hyvistä
viestintäkäytänteistä ja kokemuksia
työllistämisestä. Tule kuulemaan,
verkostoitumaan ja vaikuttamaan
Keskiviikko 20.08.2014 kello 13.00 - 18.00
Vates-säätiö, Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittaudu viim. maanantaina 18.8.2014

ProProjektit - työstartti syksyyn
Aika: torstai 28.8.2014, klo 8.30 - 16.00
Paikka: Vates-säätiö, Helsinki
Tarvitsetko projektiisi uuden vaihteen tai palikat järjestykseen? Tule saamaan oivalluksia
ja kipinöitä!
Työllistämisprojekteilla on omat erityishaasteensa, kun asiakkaiden rinnalla kuljetaan vain
kappale matkaa. Miten tämä näkyy käytännön työssä? ProProjektit tarttuu projektityön
käytännön haasteisiin ja tarjoaa uusia ajatuksia, välineitä ja vertaistukea työllesi.
Tule koulutuspäiväämme saamaan ideoita ja vastauksia omiin tarpeisiisi!
Ilmoittaudu viimeistään 21.8.2014.

http://vates.mailpv.net/archive/show/592489
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Kyvyt käyttöön -seminaari 22. - 23.10.2014
- merkitse kalenteriisi!
Kyvyt käyttöön -seminaariin on saatu jälleen
upeat abstraktiesitykset. Kiitos kaikille
työryhmäesityksen lähettäneille. Niistä on
tulossa hieno ohjelmakokonaisuus.
Seminaarin ohjelma julkaistaan Vatesin
nettisivuille ensi viikolla, jolloin alkaa myös
ilmoittautuminen!
Tervetuloa mukaan Suomen merkittävimpään
työhönvalmennuksen
ammattilaistapahtumaan. Tänä vuonne
teemana on "Osaamisella ratkaisuihin".
Kyvyt käyttöön -seminaari järjestetään tänä
vuonna Jyväskylässä, yhteistyössä Puustellin
työkylän ja Sovatek-säätiön kanssa.

Kohti monimuotoista työyhteisöä - tilaisuuksia
Aika ja paikka: klo 14.00 - 17.00, Aluekeskus Oltermanni, Oltermannintie 8, Helsinki
19.8. Mitä työnantaja saa kysyä työhaastattelussa vammasta tai sairaudesta?
Työehtoasiantuntija Katarina Murto, SAK
26.8. Työn mukautusratkaisut ja ammatillinen kuntoutus
– keinoja työuran pidentämiseen
Työllisyyspäällikkö Taru Tammi, Näkövammaisten Keskusliitto ry
Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

http://vates.mailpv.net/archive/show/592489
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Aluetilaisuuksien suunnittelu alkanut
Välityömarkkinat osana työelämää –projekti on siirtymässä käytännön toimintaan viidellätoista
ELY-alueella ja suunnittelee aluetilaisuuksia Etelä-Pohjanmaalle, Etelä-Savoon, Hämeeseen,
Lappiin, Pohjois-Savoon ja Uudellemaalle. Muiden ELY-alueiden yhteistyön muodot ja aikataulut
ratkeavat pian. Projekti osallistuu myös lokakuussa MS SOSTE –risteilyyn ja Vatesin Kyvyt
Käyttöön –seminaariin.
Välityömarkkinat osana työelämää –projektin kautta on mahdollisuus vaikuttaa vammaisten,
pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymiseen, heidän
työvoimapotentiaalinsa esiin nostamiseen ja työllistymisen haasteiden ratkaisemiseen omalla
alueella. Projekti tekee yhteistyötä valtakunnallisen Työelämä 2020 –hankkeen kanssa.
Tulethan mukaan yhteistyöhön, niin voidaan kehittää työllisyysasioita eteenpäin. Ne, jotka
haluavat yhteistyötä, saavat sitä! Lisätietoa oman ELY-alueesi tilanteesta ja yhteydenotot
projektipäällikkö Petri Puroaho, 044 589 7655, petri.puroaho@vates.fi

Tulossa:
TalousExtra -julkaisu
Kyvyt käyttöön -lehden ensimmäinen
TalousExtra ilmestyy syksyn aikana.

Ehdota esitelmää EUSE:n
konferenssiin Portugaliin

Ekonomisti Harri Hietalan
koostamassa lehdessä on
asiantuntijakirjoituksia ajankohtaisista
tutkimuksista ja näkemyksistä
vammaisten, osatyökykyisten ja
pitkäaikaissairaiden työllistymisestä tai
työssä pysymisestä - etenkin
taloudellisesta näkökulmasta.

Euroopan tuetun työllistymisen järjestö
EUSE (European Union of Supported
Employment) järjestää kerran kahdessa
vuodessa konferenssin, johon on
perinteisesti osallistunut myös paljon
suomalaisia - osa myös puhujina.
Seuraava konferenssi pidetään
Portugalissa 27. - 29.5.2015.
Esitelmäehdotuksia pyydetään
31.10.2014 mennessä.

http://vates.mailpv.net/archive/show/592489
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CEFEC:issä voit olla myös
henkilöjäsen

Workability International
–konferenssi 22.-23.10.
Madridissa
Maailman laajin vammaisten
työllistymistä edistävä verkosto on
globaalisti toimiva Workability
International, joka järjestää tänä vuonna
konferenssin Espanjassa Madridissa
22.-23.10. Ilmoittaudu mukaan
viimeistään 14.9.2014. Tapahtuma on
avoin kaikille.
Workability Europe, järjestön
eurooppalainen organisaatio pitää
vuosikokouksensa päivää ennen eli
20.9.2014 samassa paikassa.
Suomesta WE:n jäseninä ovat Vatessäätiö ja Tuoterengas.

http://vates.mailpv.net/archive/show/592489

Social Firms Europe CEFEC on
eurooppalainen organisaatio, jonka
tavoitteena on luoda sosiaalisten
yritysten ja työllistämisen kautta
pitkäaikaista palkattua työtä vammaisille
ja pitkäaikaissairaille ihmisille. CEFEC:in
vuosikonferenssi pidettiin toukokuussa.
Liittymällä jäseneksi saat tietoa
ensimmäisten joukossa tulevasta
konferenssista, jonne on voinut ehdottaa
myös omia esitelmiä. CEFEC:issä voi
olla myös henkilöjäsenenä 25 euron
vuosimaksulla (2014).

Kansainväliset verkostot
Kyvyt käyttöön –lehden numerossa
3/2013 oli kattava tietopaketti
kansainvälisistä vammaisten ja
osatyökykyisten työllistymistä edistävistä
verkostoista. Lehti on luettavissa Vatesin
verkkosivuilta
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www.vates.fi | @kyvytkayttoon
Jos et halua vastaanottaa jatkossa uutiskirjeitämme, klikkaa tästä.
Lähde: Vatesin osoiterekisteri, rekisteriseloste.

Vates-säätiö, PL 40, Oltermannintie 8, 00621 Helsinki
Puh. (09) 7527 551
www.vates.fi
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