Työhön paluun tueksi -palvelu
Hämeen Setlementin aluetyössä
Palvelun rakenne:
1. Osaamisen ja tilanteen
kartoitus ja Taitoni ja
vahvuuteni -ryhmä
2. 1–3 kuukauden työkokeilu
aluetyön avustavana
ohjaajana
3. Työelämävalmiuksen
kehittäminen
4. Opinnollistaminen
tarpeen mukaan
5. Arviointikeskustelu
ja jatkopolku
6. Mahdollisuus kahdeksan
kuukauden työjaksoon
Hämeen Setlementissä
aluetyön tai kuntouttavan
työtoiminnan ohjaajana

Kartoitamme tilanteesi ja
sinulle hyödyllisimmät
kehitettävät
osa-alueet yksilöllisesti
työkokeilujakson alussa ja
seuraamme kehitystäsi
jakson ajan.
Työkokeilujakson aikana
kehität ohjaajien kanssa
työelämävalmiuksiasi.
Kehittämisen kohteena voi
tilanteestasi riippuen olla
työelämätaidot, ammatillisen
osaamisen kasvattaminen,
vuorovaikutustaidot
tai muut työelämään
pääsemistä tai palaamista
tukevat valmiudet.

Työkokeilussa teet ohjaajien ja
aluetyön koordinaattorin tuella
aluetyön avustavan ohjaajan
tehtäviä, joista voit lukea lisää
seuraavalla sivulla.
Työkokeilujakson perusteella
sinun on mahdollista työllistyä
Hämeen Setlementin
aluetyöhön kahdeksaksi
kuukaudeksi.
Palkkatyöjakson aikana voit
toimia myös kuntouttavan
työtoiminnan ohjaajana.
Jatkosta päätät yhdessä
työtoiminnan koordinaattorin
kanssa kiinnostuksesi ja
vahvuuksiesi mukaan.

Oletko avulias, joustava, luova
ja järjestelmällinen?

Haluatko suunnitella ja ohjata ryhmätoimintaa?

Onko sinulla hyvät ongelmanratkaisukyvyt
ja sopeudutko nopeasti uusiin tilanteisiin?

Tahdotko rakentaa yhteisöllistä lähiötä
ja tukea kuntoutujien paluuta työelämään
tai opintoihin?

Hämeen Setlementissä voit kokeilla aluetyön tai
työtoiminnan avustavan ohjaajan työtä!

Työkokeilun aikana saat yksilöllistä tukea
tarpeidesi mukaan.

Millaista on aluetyön avustavan
ohjaajan työ?
Aluetyön avustavana ohjaajana suunnittelet ja ohjaat
yksilö- ja ryhmätoimintaa. Olet alueen asukkaiden seurana
ja autat heitä arkisissa asioissa, esimerkiksi työnhaussa tai
pankki- ja virastoasioinnissa tietokoneella.
Toiminnassa ovat mukana sekä alueen asukkaat että
kuntouttavaan työtoimintaan osallistujat.
Aluetyön asiakkaat edustavat kaikkia ikäryhmiä.
Toimintaa on siis kehitettävä kaikille lapsista vanhuksiin.
Työnkuvaan kuuluu myös ryhmätoiminnasta tiedottaminen,
joten kuvan- ja tekstinkäsittelyn perustaidot ovat työssä
eduksi.

Millaista on työtoiminnan
avustavan ohjaajan työ?
Työtoiminnan avustavana ohjaajana suunnittelet ja ohjaat
kuntouttavaan työtoimintaan osallistujien kuntoutusjaksoja
ohjaajien kanssa. Teet kuntoutujille viikkosuunnitelman
heidän tavoitteidensa mukaisesti ja ohjaat heitä
työtoiminnassa suunnitelman mukaan.
Työtoiminnan ohjaamisen lisäksi voit suunnitella
ryhmätoimintaa, jossa on mukana kuntoutujien lisäksi
toimipisteissä käyvät asiakkaat. Kuntouttava työtoiminta
tapahtuu aluetyön sisällä; kuntoutujat ovat toimipisteissä
aina myös asiakaspalveluroolissa, ja heidän tehtäviinsä
saattaa kuulua tavoitteista riippuen kahvilapalvelua tai ITtukea. Ohjaat kuntoutujia asiakaspalvelutilanteissa.

Toimipisteet ja yhteystiedot
Itäinen Lähiökeskus, Katuma
Kanervatie 1, 045 7731 2017
Läntinen Kumppanuustalo, Jukola
Eeronkuja 5, 045 7731 2018
Yhteyshenkilöt:
Kristian Markio
Työtoiminnan koordinaattori
045 7731 2015
Pia Tauru
Aluetyön koordinaattori
045 7731 2016

