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(perustettu 1998)
Toimintaa ohjaavia arvoja
yhdenvertaisuus, osallisuus,
yhteisöllisyys, lähimmäisenrakkaus,
eettisyys ja vastuullisuus

Tavoite ja tarkoitus
Kenelle?
18–65-vuotiaille erityisen tuen tarpeessa oleville
tai haastavassa elämäntilanteessa eläville
oululaisille

Mitä?
Vapaaehtoisena toimimisen mahdollistaminen myös niille,
joille se ei ole aito mahdollisuus ilman tukea
"Tuettu vapaaehtoistoiminta lähtee siitä käsityksestä, että
vapaaehtoistoiminta on kansalaisoikeus. Jokaisella pitäisi
olla elämäntilanteesta, terveydentilasta tai esimerkiksi
kielitaidosta riippumatta mahdollisuus tehdä itselleen
merkityksellistä vapaaehtoistyötä, vaikuttaa haluamiinsa
asioihin ja osallistua oman yhteisönsä kehittämiseen."
Anne Laimio 2017

Miten?
Tuetun vapaaehtoistoiminnan kehittäminen verkostoyhteistyönä
Oulun seudulle sopiva Tuetun vapaaehtoistoiminnan malli sekä
Yhdenvertainen mahdollisuus -materiaali
Yksilöohjausta ja rinnalla kulkemista
Osaamisen, toiveiden ja kiinnostavien vapaaehtoistoimintapaikkojen ja tehtävien kartoittaminen, toimintapaikkoihin tutustuminen, vapaaehtoisena
toimiminen tuetusti
Koulutuksia vapaaehtoisille
Räätälöidyt koulutukset
Verkoston koulutukset, esim. Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi (Vares)
Ryhmätoimintaa
Mielikuvitusverstas
Vertaistapaamisia vapaaehtoisille
Ryhmämuotoiset vapaaehtoistehtävät
Virkistyspäiviä ym. yhteisiä hetkiä
Opastusta ja tukea vapaaehtoistoimintapaikoilla
Yhteiset pelisäännöt/perehdyttäminen
Mentoritoiminnan kehittäminen
Työpajat, koulutukset

POSITIIVINEN ERITYISKOHTELU * KOHTAAMINEN * RINNALLA KULKEMINEN

"Ilman tukea
olisin jäänyt kotiin"

Lähtökohta: Asiakas ollut vuosia
kotona haastavan tilanteen
vuoksi.
Saa tiedon Jelpaten-toiminnasta
mt-palveluiden kautta.
Yhdessä ohjaajan kanssa sopii
tapaamisajan Jelpatentyöntekijän kanssa.

"Sai miettiä omia
vahvuuksia ja pysähtyä
ajattelemaan millainen minä
olen ihmisenä "

1. tapaaminen: asiakas ja
Jelpaten-työntekijä tutustuvat
toisiinsa Asiakas kertoo, että
ei ole pitkään aikaan käynyt
kaupungilla muuten kuin
"pakollisilla" asioilla.
Sovitaan toinen tapaaminen:
tavoite kartoittaa asiakkaan
voimavaroja, toiveita,
osaamista ja tavoitteita.
Toiveena päästä ikäihmisten
palvelukotiin ulkoilukaveriksi,
ei ole siihen vielä valmis.

Tapaamisia pari kertaa
asiakkaalle luontevissa
paikoissa, esim. puistossa
koiraa taluttaen > aika, rauha,
turvallinen ilmapiiri,
tutustuminen
5. tapaamiskerralla asiakas
ottaa itse puheeksi
vapaaehtoistoiminnan.
Jelpaten-työntekijän kanssa
asiakas yhdessä kartoitetaan
mahdollisia
vapaaehtoistoiminnan
paikkoja, joihin ottavat
yhteyttä.

6. tapaamiskerralla
tutustumiskäynti ikäihmisten
palvelukotiin Jelpatentyöntekijän kanssa
Asiakas tapaa myös
palvelukodin
vapaaehtoistoiminnasta
vastaavan työntekijän sekä
niitä henkilöitä, joiden kanssa
voisi vapaaehtoisena toimia.
Asiakas sopii ajan, jolloin
lähtee ulkoilukaveriksi.
Jelpaten-työntekijä tulee
mukaan toimintaan niin
kauan kuin sille on tarvetta.

“Hyvä että saa rauhassa
tutustua ennen
vapaaehtoistoimintaan
osallistumista.”

Kun asiakas on valmis
toimimaan yksin, jää
Jelpaten-työntekijä pois
toiminnasta.
Yhteyttä pidetään
kuitenkin jatkossakin
esimerkiksi puhelimella
tai tekstiviestillä.

Moi!
Miten sulla
menee?

Kuva: Canva

"Olen saanut teiltä jo paljon.
Itsetuntoni takaisin,
se on paljon tähän asti."

Ota yhteyttä & verkostoidutaan!
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