Omaehtoisen kotoutumisen
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OmaKoto –hankkeen toiminnan
painopiste
Mitä ja miten voimme tehdä
yhdessä?
Työllistymisen tuki

Kielen oppiminen

Omaehtoinen
kotoutuminen

Nuorten
syrjäytymisen
ehkäisy
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Yhteiskuntatietous

Vapaa-ajan
toiminta

Joitain ihan uutta
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Projektin tavoitteet ja mittarit
Kysytään
järjestöiltä, mitkä
ovat esteitä

Kotoutuminen nopeutuu,
maahanmuuttajien oma
panos kasvaa vertaistuki
Omaehtoinen kotouminen
toimii

Kotouttamisinfojen
valmennus ja järjestäminen
1 kotouttamisinfovalmennus
Miten lähti järjestöissä käyntiin

Seuranta; järjestöjen
itsearviointi hyödyistä
Omaehtoisen
kotoutumisen
hankerahoitukselle on
edellytykset

Osaaminen hankerahoitukseen
Adan ja Pakolaisapu
järjestökoulutus
Järjestetään 1 järjestökoulutus

Järjestöjen
toimintaedellytykset
paranevat
Järjestöjen itsearviointi
näihin
Kotouttamistoimiin osallistuvien
järjestöjen lukumäärä
(kotouttamisinfot, kielikurssit,
liikunta)

Järjestöjen toimenpiteiden
lukumäärä
Osaavien maahanmuuttajien
urakehityksen tukitoimenpiteet
(mitä; miten mitataan, projektin
rooli?)
Onnivators, Kepeli –hnake

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

Haetut hankerahoitukset
Maaliskuun yhteistyöseminaari –
Hankkeiden rahoitustapaaminen
rahoittajien kanssa (sotet; rahis;
sito)
Tavoite esitellään 3 yhteishanketta

Vapaaehtoistyön keinot
vastaanottokeskuksissa ja
alaikäisyksiköissä on kirjattu ja
viestitty ? Mitä tarkoittaa
Mitä tehdään, millä volyymilla
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Mitä on tehty jo nyt?
15.3.2016 yhteistyöseminaarin osallistui noin 40
järjestöjen edustajaa
Perustettiin suljettu OmaKoto –facebook –sivusto,
jossa järjestöt voivat tiedottaa toiminnastaa muille
järjestöille (erityisesti toivotaan
maahanmuuttajajärjestöjä verkostoon)
https://www.facebook.com/groups/110403739298225
5/
Uutiskirjettä kootaan kesän maksuttomista ja
edullisista liikuntamahdollisuuksista
Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi
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Miltä onnistuminen
tai
Alussa mä olin halunnunäyttää
jatkaa
korkeakouluun insinööriksi, mutta nyt
kuulostaa?
mua pelottaa vähän. Toimiston puolella
Sitten muistan
sen kun olin
haalarit päällä
pulkkamäessä
ja se meni
ihan tosta
vaan

on vähän työpula. Hoitoalalla on aina
enemmän töitä. Ja nyt kun mä oon
sairaalassa töissä, oon huomannut, että
ihan mukavakin on olla siellä hoidon
alalla. Ei oo mitenkään vaikeaa mun
mielestä.

Kyl mä oon saanu
ihan hyvät työkalut
elämään. Ihan hyvin
oon pärjänny. Musta
ei kuitenkaan tullut
ihan suomalaista
vaan osaan elää
kahden maailman
välissä.

Ku mä olin tokal luokalla,
mä olin niin innoissaan
koulunkäynnistä, että mä
otin aina kuus kaheksan
sivua kotiläksyä. Matikka
oli mun lempiaine, sehän
on kansainvälinen. Siinä
tokal luokal mä tein tokan,
kolmannen ja neljännen
matikkakirjat. Ja mä
hyppäsin viidennelle
luokalle ja etenin sit
normaalisti.
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Yhteystiedot
OmaKoto Facebookissa
https://www.facebook.com/groups/110403739298225
5/
Adan Mohamud, Karmen Zagar ja Mari Pyy
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi
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