Tiedote 24.3.2022

Inclusion is On -koulutus 25. –27.5.2022, Helsinki
Nuorten vapaa-ajan toiminnan saavutettavuus
Aika: ke 25.5.2022 – pe 27.5.2022
Paikka: Allianssi-talo (Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki)
Järjestämme osana Erasmus+ yhteistyöhanketta kansainvälisen koulutustilaisuuden toukokuussa Helsingissä
Allianssi-talossa. Koulutuksen aikana sukellamme nuorten vapaa-ajan toiminnan saavutettavuuteen eri
näkökulmista asiantuntijoiden alustusten, case-esimerkkien ja työpajatyöskentelyn kautta. Työpajassa on
osallistava työtapa ja työkielenä englanti.
Koulutus on suunnattu nuorisotyöntekijöille ja ohjaajille sekä muille nuorten vapaa-ajan toiminnan järjestämisen
kanssa työskenteleville ja vapaaehtoisille. Koulutus on maksuton ja osallistumispaikkoja on rajallisesti (20 avointa
paikkaa). Koulutuksessa käsitellään nuorten vapaa-ajan toiminnan saavutettavuutta, saadaan työkaluja ja ideoita
saavutettavuuden edistämiseksi sekä kuullaan asiantuntijaesittelyitä esimerkiksi Allianssilta, Nuorisoseuroilta sekä
muilta alan toimijoilta. Lisäksi pääset verkostoitumaan kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa ja
kuulemaan myös kansainvälisiä esimerkkejä saavutettavuuteen liittyen.
Tarjoamme mukaan hyväksytyille osallistujille ohjelman sekä ohjelmaan kuuluvat ruokailut (kevyt aamiainen,
lounas ja kahvit). Osallistujat vastaavat itse päivällisen järjestämisestä ja siihen liittyvistä kuluista. Lisäksi HSLalueen ulkopuolelta saapuville tarjotaan majoitus Sokos Hotel Triplassa sekä matkat tilaisuuteen. Tarkemmat
matkustus- ja majoitusehdot ja -ohjeet löydät ilmoittautumislomakkeesta seuraavalta sivulta.
OHJELMA (tarkentuu ennen tilaisuutta)
Keskiviikko 25.5.2022
10 –11.30 Kick-off koulutukseen
11.30 –12.30 lounas
12.30 –14.00 1. asiantuntijapuheenvuoro
14.00– 14.15 Kahvi
14.15–16.00 Osallistavaa ryhmätyöskentelyä
Vapaaehtoinen iltaohjelma: Helsinki Tour
Torstai 26.5.2022
7–8.30 Aamiainen
9.00–11.30 2. asiantuntijapuheenvuoro
11.30–12.30 Lounas
12.30–14.00 Osallistavaa ryhmätyöskentelyä
14.00 –14.15 Kahvi
14.15–16.00 Osallistavaa ryhmätyöskentelyä
Vapaaehtoinen iltaohjelma: Suomi-ilta ja sauna
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Perjantai 27.5.2022
7–8.30 Aamiainen
10.00-11.30 Vierailu / 3. asiantuntijapuheenvuoro
11.30-12.30 Lounas
12.30-14.00 Osallistavaa ryhmätyöskentelyä
14.00-14.15 Kahvi
14.15-15.00 Loppuyhteenveto
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään perjantaihin 22.4. mennessä täyttämällä tämä lomake. Lomakkeen
täyttäminen ei vielä sido sinua mihinkään vaan ilmoitamme henkilökohtaisesti mukaan päässeille. Pyrimme
täyttämään paikat ilmoittautumisjärjestyksessä.
INFOTILAISUUS
Järjestämme vapaaehtoisen suomenkielisen infotilaisuuden tilaisuudesta 12.4. kello 14-15 johon pääset tästä
linkistä. Tilaisuudessa kerrotaan tarkemmin ohjelmasta, käytännön järjestelyistä ja voit kysellä mieltäsi
askarruttavia asioita. Voit myös kysellä suoraan joko Reijalta tai Hennalta (alla yhteystiedot).
Lisää koulutukseen liittyvästä Erasmus+ hankkeesta sekä lista mukana olevista kansainvälisistä kumppaneista.
Seuraamme maailmantilanteen kehittymistä ja Covid-19 pandemian tilannetta ja tilaisuus toteutetaan
terveysturvallisesti viranomaisten ohjeita noudattaen.
Tervetuloa mukaan koulutukseen!
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