
Unnamed area

Lisätkää liloja post-it-lappuja tähän pohjaan. Yllä olevan kysymyksen näet oikealla Outlinessa Ryhmä 3: B.

parhaillaan tehdään

kartoitusta

järjestöpuolelle, että

miten voisimme

laajemmin hyödyntää

järjestöjen yhteistyötä

Yhteistyötä tekevien

järjestöjen kanssa

käydään vähintään

vuosittain

vuoropuhelua ja

valvonnoissa tehdään

kehittämisehdotukset

Asiakastyössä todettujen

tarpeiden esille

nostaminen esim.

järjestöjen

hankesuunnitteluun. Esim.

sosiaalista kuntoutusta

ovat alkaneet kehittää

järjestöissä tältä pohjalta.

Sosiaalinen

raportointi

meillä vasta

käynnistymässä

yhteisiä

kehittämispäiviä

järjestöjen

kanssa, haetaan

suuntaa

Kehittämistarpeena: 

tuoda esiin työryhmät

joissa olla jo mukana ja

samalla analysoida missä

pitäisi olla. 

Kehittämistarpeena: rakenteellista

tietoa tulee tuottaa yhteistyössä

palveluntuottajien ja järjestöjen

kanssa siten, että eri osapuolilta

saatavalla, systemaattisesti

tuotettavalla tiedolla kehitetään

kaikkien toimijoiden palveluita. Esim.

järjestökentällä on paljon tietoa, jolla

tulisi kehittää sosiaalityön palveluita ja

toisin päin.

Esiin noussutta tietoa

voidaan hyödyntää

esim.

järjestöavustuksista

päätettäessä

kohdentamalla tukea

sinne missä koetaan

tarvittavan

Järjestöyhteistyön

ja toisaalta

hankintojen

tekeminen myös

asiakastyön tiedon

pohjalta

Järjestöt myös

nostavat esille

havaitsemiaan

asioita

asiakastyössä. Näin

voimme kehittää

sosiaalityötä.

Yhteenveto erilaisita

raporteista ja siten

rikastaa tietoa esim.

kohdistuuko tarve

useampaan

asiakasryhmään tai

laajempaan ilmiöön

Vuoropuhelun

alustat esim.

järjestöjen

kanssa

Osaamiskeskuksessa

paljon

järjestöyhteistyötä

yhteisiä

asiakasraateja

järjestöjen

kanssa

Uusien

järjestötoimintojen

edistäminen soten

palveluvalikoimaan.

Lausunnot

tarpeellisuudesta ja

tuki ja neuvonta

järjestöille.

järjestöt mukana

suunnittelussa es

lasu ja päimi

suunnitelmat

tiivis yhteistyö

helppo suh

pienellä

paikkakunnalla

Tutkimusyhteistyö

järjestötoimijan

kanssa (SOSRAKE-

hankkeessa).

Kyseessä sosiaalisen

kuntoutuksen

vaikuttavuus.

Erilaisissa

suunnitelmissa

voisi hyödyntää

enemmän

järjestöjen tietoa

Raportointialusta

järjestöjen

tiedontuotantoon?

Esim järjestöjen ja palvelutuottajien tieto ei ole

käytössä tietääkseni. tämä on tulossa

keskusteluun järjestöjen kanssa. Ja tietysti

kunten kanssa. Tämä tarjoaa myös järjestöille

mahdollisuuden tavallaan vaikuttaa

mukanaoloonsa sotessa palveluntuottajan

näkökulmasta. Järjestöillä on on sellainen

substanssi, etä sieltä saa hyvää ja tarpeellista

tietoa, joskus paremmin kuin kunta itse saa.

Esim kuntoutus, päihde ja

mielenterveysnäkökulma, vammaisasiat

jne.Työskentelen siis sosalan

osaamiskeskusksessa Pohjanmaalla

Kehittämistarpeet

ja ideat:

RYHMÄ 3: B. Sosiaalihuollon asiantuntemuksen laaja-alainen hyödyntäminen

rakenteellissa sosiaalityössä yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävässä työssä

Miten teidän alueellanne rakenteellisesta sosiaalityöstä nousevaa tietoa ja sosiaalihuollon asiantutemusta hyödynnetään

tehtäessä yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa palvelu- ja tukivalikoimaa kehittäessä?

Mitä kehittämistarpeita näet tässä?

Unname...


