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Missä parhaat käytännöt yhdistävät organisaatiosi
ihmisiin ja auttavat sinua voittamaan pelin!

Organisaatioille ja muille toimijoille,
jotka haluavat parantaa tietämystään ja
saada inspiraatiota omaan työhönsä
sosiaalisen osallisuuden avulla!
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ESITTELY
PROJEKTI
PiFbase International on kolmen vuoden strateginen kumppanuus kolmen nuorisoyhdistyksen välillä
Suomessa, Romaniassa ja Ruotsissa. Tämä pitkäaikainen yhteistyö tapahtui maaliskuun 2017 ja
helmikuun 2021 välisenä aikana.
Päätavoitteemme on parantaa nuorisotyön laatua innovatiivisella menetelmällä nimeltään PiFbase –
Pay it Forward Be a Social Entrepreneur.
Käytämme valmennusta keskeisenä työkaluna ja uskomme vahvasti sosiaaliseen osallisuuteen ja
monimuotoisuuden juhlistamiseen.
PiFbase International keskittyy strategisessa kumppanuudessa neljään teemaan:
Oppimisympäristö nuorisotyössä
Nuorisotyöntekijöiden ammatillistaminen
Sosiaalinen osallisuus ja monimuotoisuuden hallinta nuorisotyössä
Laatu nuorisotyössä
Tässä strategisessa kumppanuudessa korostamme kuutta tavoitetta:
Tavoite 1: Ammatillistetaan nuorisotyöntekijät asettamalla valmentajarooliin liittyviä
laatustandardeja sekä eettisiä ja ammatillisia sääntöjä, ja kehitetään korkealaatuisia taitoja ja
kompetensseja erityisesti heidän osallisuutta ja monimuotoisuutta koskevassa työssä.
Tavoite 2: Luodaan paikka nuorisotyöntekijöille kokemusten ja taitotiedon jakamiseksi
syrjäytyneiden nuorten tavoittamisesta.
Tavoite 3: Luodaan sarja älyllisiä tuloksia, jotka tukevat nuorisotyöntekijöitä heidän
henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kehityksessään;
Tavoite 4: Parannetaan valmiuksien kehittämistä, johtamista ja yhteistyötaitoja näissä kolmessa
organisaatiossa;
Tavoite 5: Parannetaan organisaatioiden kykyä työskennellä heikommassa asemassa olevien
nuorten kanssa edistämällä sosiaalista yrittäjyyttä.
Tavoite 6: Parannetaan strategioita ja menetelmiä laadullisen nuorisotyön tekemiseksi mukaan
lukien yhteistyö paikallisten yhteisöjen kanssa ja aloitetaan monialainen yhteistyö.
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RAHOITTAJAT

Erasmus + on EU: n ohjelma koulutuksen, nuorison ja urheilun tukemiseksi Euroopassa. Sen 14,7
miljardin euron budjetti tarjoaa mahdollisuuden yli 4 miljoonalle eurooppalaiselle opiskella, kouluttaa,
hankkia kokemuksia ja tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla."

Vuoteen 2020 asti kestävä Erasmus + ei tarjoa vain mahdollisuuksia opiskelijoille. Yhdistämällä
seitsemän aikaisempaa ohjelmaa, sillä on mahdollisuuksia monenlaisille henkilöille ja organisaatioille.
Yksityiskohtaista tietoa näistä mahdollisuuksista, mukaan lukien kelpoisuusperusteet, on Erasmus + ohjelman oppaassa. Erasmus + tarjoaa mahdollisuuksia kaikenikäisille, auttaa heitä kehittämään ja
jakamaan tietoja ja kokemuksia eri maiden laitoksissa ja järjestöissä. Erasmus + tarjoaa mahdollisuuksia
monenlaisille organisaatioille, mukaan lukien yliopistot, koulutuksen tarjoajat, ajatushautomot,
tutkimusorganisaatiot ja yksityiset yritykset.
Lisää tietoa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en

Tuodakseen Erasmus +: n mahdollisimman lähelle osallistujia ja varmistaakseen, että se toimii hyvin eri
maissa, EU tekee yhteistyötä kansallisten toimistojen kanssa ohjelman hallinnoimiseksi.
Kansalliset toimistot sijaitsevat ohjelmamaissa ja niiden tehtäviin kuuluu: tietojen toimittaminen
Erasmus + -ohjelmasta; rahoitettavien hankkeiden valinta; seurata ja arvioida Erasmus + -ohjelmaa
hakijoiden ja osallistujien tukeminen yhteistyö muiden kansallisten toimistojen ja EU: n kanssa; Erasmus
+ -ohjelman edistäminen jakamalla menestystarinoita ja parhaita käytäntöjä.
Lisää tietoa: https://www.mucf.se/erasmus-plus
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SOSIAALINEN
OSALLISUUS PELI

Missä parhaat käytännöt yhdistävät organisaatiosi
ihmisiin ja auttavat sinua voittamaan pelin!

Pelin tarkoitus on antaa inspiraatiota organisaatioille siitä, miten työskennellä sosiaalisen
osallisuuden suhteen, ja antaa konkreettisia vinkkejä toimista, joita voidaan tehdä
osallistavamman puolesta. Peliä voi pelata ennen sosiaalisen osallisuuden
organisaatiostrategian ja toimintasuunnitelman laatimista. Katso selostuksen osiosta, miten
voit järjestää tämän!
Jotkut vastauksistasi ovat virheellisiä, vaikka ne olisivatkin hyviä vastauksia. Peli perustuu
sopivimman vastauksen erottamiseen, ja vain ne, jotka ovat aivan oikeita, ovat oikeita. Muista
siis, että vaikka vastauksesi saattaa olla väärä pelissä, sen ei tarvitse olla väärä tosielämässä.

VAATIMUKSET

PELIN KESTO

Noin 45 min (30-60
minuuttia)

PELAAJIEN LUKUMÄÄRÄ

2-5 pelaajaa
Jos olet enemmän kuin viisi
pelaajaa, voit pelata
joukkueina

IKÄ

Pelaajien pitäisi olla
vähintään 16vuotias.

OSAT
Pelilauta

75 kysymyskorttia
viidessä eri gategoriassa

75 organisaatio korttia
60 pelinappulaa
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TAVOITE
Pelin tavoitteena on olla sosiaalisesti osallistavin organisaatio viiden kohderyhmän suhteen:

Nuoret,

Nuoret, joiden

LGBTQI+

Nuoret, erilaisista

Nuoret, joilla on

joilla on

sosioekonominen

nuoret

kulttuuri- ja etnisistä

mielenterveydelli

taustoista

sä ongelmia

monipuoliset

asema on

kyvyt

heikkompi

Aloitat organisaationa, jolla ei ole juurikaan yhteyttä näihin ryhmiin, mutta toteuttamalla
parhaita käytäntöjä luot parempia suhteita niihin. Tavoitteena on olla ensimmäinen, joka luo
yhteyden organisaatiosi ja Ihmiset - välille.
Kädessäsi olevat "organisaatiokortit" edustavat organisaatiosi parhaita käytäntöjä. Nämä ovat
toimia, joita organisaatiosi tekee kohti osallisuutta. Kun yrität luoda linkkejä eri ryhmiin, sinun
on määritettävä, miten organisaatiosi toimii heitä kohtaan. Sinun on löydettävä vastaus
korteistasi kädessäsi, ja jos et pysty, sinun on kerättävä lisää kortteja organisaatiosi
vahvistamiseksi tai pyydettävä apua muilta pelaajilta (organisaatioilta).

PELIASETELMA
pöydälle.
2. Sekoita kaikki viisi eri kysymyskorttikategoriaa ja aseta ne viiteen eri kasaan kuvapuoli
alaspäin pelilaudan viereen.
1. Aseta pelilauta

kaikki organisaatiokortit, jaa kuusi korttia kullekin pelaajalle ja aseta loput kortit
kuvapuoli alaspäin pöydän keskelle nostopinona.
4. Aloittaessaan nuorimmasta pelaajasta ja jatkaen sitten myötäpäivään, jokainen pelaaja
valitsee pelinappuloiden värin ja sijoittaa kyseisen värin yhdelle viidestä merkitystä
lähtöpisteestä ("ORG 1" ...). Kaikkien pelaajien, lukuun ottamatta sitä, joka menee ensin, on
valittava paikka toisen pelaajan vierestä (jättämättä pelaajien väliin tyhjiä paikkoja).
3. Sekoita
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KUINKA PELATA
Kun olet lukenut säännöt, pelaa muutama koekierros vain kysymyksistä ja vastauksista, jotta
jokainen voi tuntea kysymysten ja vastausten toiminnan. Tärkeintä on muistaa, että
vastauksen on vastattava kysymykseen tarkalleen oikeasti. Peliä pelataan sarjoina
myötäpäivään. Jokaisen kierroksen aikana pelaajat voivat joko ottaa kaksi organisaatiokorttia
nostopinosta tai yrittää rakentaa linkin.
KAKSI ORGANISAATIOKORTTIA

Pelaaja ottaa kaksi organisaatiokorttia nostopinosta. Tämä lopettaa pelaajan vuoron.
YRITETÄÄN RAKENTAA LINKKIÄ

Pelaaja valitsee, minkä linkin haluaa rakentaa, ja hänen on sitten vastattava kysymys kortilla
vastaavan värisellä kortilla. Nykyisen pelaajan oikealla puolella oleva pelaaja ottaa
kysymyskortin yhdestä viidestä pinosta ja lukee sen ääneen. Pelaajalla on nyt kaksi
vaihtoehtoa:
Vaihtoehto 1

Jos pelaaja uskoo, että hänellä on käsissään oikea vastaus, pelaaja lukee kyseisen
organisaatiokortin ääneen päättyen numeroon kortin oikeassa yläkulmassa. Jos tämä numero
vastaa Kysymyskortilla olevaa numeroa (jonka vain kysymyksen lukeva pelaaja tietää), vastaus
on oikea. Voit vastata vain organisaatiokortilla, joka on samanvärinen kuin kysymyskortti. Jos
vastaus on oikea:
pelaaja saa rakentaa linkin;
organisaatiokortti, jolla on oikea vastaus, laitetaan hylättyyn kasaan;
kysymyskortti kannen alaosassa.
Jos vastaus on väärä, lukija kertoo pelaajalle, että vastaus on väärä, ja laittaa kysymyskortin
takaisin kasaan kertomatta pelaajalle, mikä numero kysymyskortilla oli. Tämä lopettaa
pelaajan vuoron.
Vaihtoehto 2

Jos pelaaja uskoo, ettei hänellä ole käsissään oikeaa vastausta, pelaaja voi pyytää apua kaikilta
muilta pelaajilta (lukuun ottamatta kysymystä lukevaa). Jos toinen pelaaja uskoo, että hänellä
on oikea vastaus, hän voi tarjota apua. Jos nykyinen pelaaja hyväksyy avun, avustava pelaaja
lukee vastauksensa. Jos useat pelaajat tarjoavat apua, apua pyytänyt pelaaja voi valita, kuka
saa auttaa. Jos vastaus on oikea, nykyinen pelaaja saa rakentaa linkin, mutta hänen on
annettava kaksi valitsemaansa korttia kädestään auttajalle. Tämä lopettaa pelaajan vuoron.
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PELIN VOITTAMINEN
Pelaaja, joka rakentaa ensin yhteyden organisaatiostaan aina Ihmisiin saakka, voittaa pelin.
Viimeinen linkki (se, joka yhdistää Ihmiset) on erityinen linkki. Sen rakentamiseksi sinun on
vastattava kahteen kysymyskorttiin valitsemallasi värillä. Sinun täytyy saada molemmat
kysymykset oikein, muuten vuorosi päättyy. Et voi pyytää apua viimeisen linkin
rakentamisessa.

SÄÄNNÖT JA FAKTAT
Voit vain rakentaa linkin, joka yhdistyy jo olemassa oleviin linkkeihisi.
Kussakin kategoriassa on 5 kysymystä, ja jokaisesta kysymyksestä on 3 kopiota.
Kutakin kysymystä kohti on kolme erilaista vastausta.
Lihavoitu teksti voi antaa sinulle vihjeitä siitä, mikä vastaus vastaa mitäkin kysymystä.
Jos haluat rakentaa linkin, jonka joku on jo rakentanut, sinun on laitettava kaksi
valitsemaasi korttia kädestäsi hylkäyspinoon (rangaistuksena) sen lisäksi, että vastaat
kysymykseen normaalisti. Pelaaja, joka on jo rakentanut linkin, ei menetä sitä.

JÄLKIPUINTI
Kun olet pelannut peliä, käy joitain selostuksia pelaajien kanssa:
MItä pidit pelistä?
Mitä parhaita käytäntöjä olet oppinut sisällyttämään eri kohderyhmiin?
Mitkä kolme parasta käytäntöä haluaisit ottaa käyttöön organisaatiossasi?
Voit tehdä organisaatiosi sosiaalisen osallisuuden strategian käyttämällä sosiaalisen
osallisuuden kanvasta ja katsomalla pelin mukana olevaa tarkistusluetteloa nähdäksesi, mitkä
toimenpiteet voit sisällyttää strategiaasi ensisijaiselle kohderyhmällesi ja onko olemassa yleisiä
toimenpiteitä nuorten mukaan saamiseksi, joita voisit toteuttaa.
Täytä sosiaalisen osallisuuden kangas ja käytä toimintasuunnitelman mallia päättääksesi
strategian toteuttamiseksi tarvittavista vaiheista, täyttämällä tehtävät, vastuuhenkilö ja
määräaika. Päätä päivämäärä, jolloin toimintasuunnitelmaa ja strategiaa seurataan. Jos haluat
järjestää täyden sosiaalisen osallisuuden koulutuksen organisaatiollesi, tutustu sosiaalisen
osallisuuden koulutuspakettiin osoitteessa www.pifbaseint.com, johon peli sisältyy.

LÄHTEET
Access all areas. National Youth Council of Ireland. Retrieved from:
https://www.youth.ie/articles/access-all-areas/

T-kit 8: Social Inclusion. European Council & European Commission. Retrieved from:
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social-inclusion
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LIITTEET

Liite 1
PARHAAT KÄYTÄNNÖT
Tarkistuslista

PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ SOSIAALISEN
OSALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

Tarkistuslista

KULTTUURISET TILANTEET

Organisaatiomme käyttää tulkkia.
Kaikki
materiaalimme
on
saatavana
yhteisössä yleisimmin käytetyillä kielillä.
Käytämme selkeää ja yksinkertaista kieltä
ohjelmiemme ja toimintojemme kuvaamiseen.
Henkilökuntamme
ja
vapaaehtoiset
käsittelevät rasistisia kommentteja ja
käyttäytymistä ja käyttävät osallistavaa
kieltä.
Organisaatiollamme
on
kirjallinen
sitoutuminen anti-rasismiin, tasa-arvoon,
osallisuuteen
ja
kulttuurienväliseen
toimintaan.
Henkilökuntamme ja vapaaehtoiset saavat
koulutusta
kulttuurienvälisyydestä,
kulttuuritietoisuudesta, rasismin torjunnasta
ja etnisten vähemmistöjen taustalla olevien
nuorten ongelmista.
Meillä on tietoa organisaatioista, jotka
tuntevat hyvin etnisten vähemmistöryhmien
tarpeet ja ongelmat, ja keskustelemme niiden
kanssa aktiivisesti.
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Vertaamme tosiasioita yhteisömme etnisestä
profiilista ihmisiin, joille keskitymme työmme.
Ohjelma
on
vastaava
etnisten
vähemmistöjen taustalla olevien nuorten
erityistarpeisiin, kysymyksiin ja kokemuksiin.
Edistämme turvallisuuden ja kunnioituksen
viestiä kaiken etnisen ja kulttuurisen taustan
omaaville ihmisille.
Ohjelmassa otetaan
uskonnolliset tarpeet.

huomioon

erilaiset

Harjoituksissamme on esimerkkejä
kulttuurien nimistä ja kulttuuri-ilmiöistä.

eri

Julkaisuissamme ja tapahtumapaikassamme
käytämme visuaalista kuvaa, joka heijastaa
yhteisömme etnistä monimuotoisuutta ja
kutsuu ennakoivasti ihmisiä kaikista alueen
etnisistä ryhmistä liittymään.
Meillä on henkilökuntaa ja vapaaehtoisia,
jotka ovat eri etnisiä taustoja.
Keskustelemme nuorten (mukaan lukien ne,
jotka eivät kuulu organisaatioomme) ja
heidän
vanhempiensa
etnisiin
vähemmistöihin
kuuluvien
nuorten
erityistarpeisiin ja kysymyksiin liittyen
nuorisotyöhön
pääsyyn
ja
siihen
osallistumiseen.
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PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ SOSIAALISEN
OSALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

Tarkistuslista

LGBTQI+ TILANTEET

Meillä
on
tasa-arvopolitiikka,
joka
nimenomaisesti nimeää nuoret LGBTQI +
ihmiset.

Henkilökuntamme
ja
vapaaehtoiset
haastavat aktiivisesti LGBTQI + -vastaisia
asenteita ja kommentteja.

Mainosmateriaaliemme mukaan LGBTQI + henkilöt
ovat
tervetulleita
organisaatioomme.

Henkilökuntamme ja vapaaehtoisemme
vastaavat nuorelle, joka harkitsee "tulemista"
osallistavalla ja kunnioittavalla tavalla.

Meillä on käytäntöjä ja menettelyjä
homofobisen / transfobisen kiusaamisen ja
häirinnän torjumiseksi.

Henkilökuntamme
ja
vapaaehtoiset
käyttävät osallistavaa kieltä puhuessaan
nuorille suhteista ja seksuaalisuudesta.

Meillä on viittausluettelo palveluista nuorille
LGBTQI + -ihmisille ja heidän perheilleen.

Koulutamme
vapaaehtoisiasi
henkilöille.

Näytämme tietoa LGBTQI + -nuorten
tukipalveluista.
Näytämme LGBTQI + -tunnusjulisteita.
Neuvottelemme nuorten LGBTQI + henkilöiden kanssa ja otamme heidät
aktiivisesti mukaan päätöksentekoon ja
organisaatiomme kehittämiseen.

henkilöstöämme
nuorille LGBTQI

+

ja
-

Tarjoamme nuorille epävirallista koulutusta
LGBTQI + -aiheista.
Henkilökuntamme ja vapaaehtoiset saavat
koulutusta työskennellä nuorten LGBTQI + henkilöiden kanssa.

Neuvottelemme nuorten LGBTQI + henkilöiden, vanhempien ja järjestöjen
kanssa nuorten LGBTQI + -henkilöiden
erityistarpeista
ja
kysymyksistä
nuorisotyöhön
pääsyn
ja
siihen
osallistumisen suhteen.
Teemme yhteistyötä LGBTQI + organisaatioiden kanssa varmistaaksemme
työn korkean laadun.
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PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ SOSIAALISEN
OSALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

Tarkistuslista

MIELENTERVEYSTILANTEET

Henkilökuntamme ja vapaaehtoisemme
edistävät suullisesti positiivisia viestejä
mielenterveysongelmiin
liittyvän
avun
hakemisesta.
Henkilökuntamme ja vapaaehtoiset puhuvat
avoimesti mielenterveyden aiheista ja
ongelmista.

Etsimme vinkkejä ja neuvoja ulkopuolisilta
toimijoilta, joilla on hyvät tiedot ja kokemus
mielenterveysongelmien
käsittelystä,
varmistaaksemme, että työmme on
mahdollisimman hyvää.
Meillä on rutiini, kun neuvomme nuoria
hakemaan ammattitaitoista apua.

Organisaatiossamme on saatavilla ja esillä
hyvän mielenterveyden edistämismateriaalia.

Olemme
kehittäneet
ymmärryksen
lakipalveluun siirtämisprosessista.

Koulutamme
henkilökuntaamme
ja
vapaaehtoisia
mielenterveyden
varhaisvaroitusmerkeistä.

Olemme
tunnistaneet
paikalliset
mielenterveyspalvelut ja luoneet suhteet
niihin.

Koulutamme henkilökuntaa ja vapaaehtoisia
mielenterveyden edistämisessä.

Ilmoitamme, että meillä on virallinen
mielenterveyden
edistämisohjelma
mainosmateriaalissamme ja kun olemme
yhteydessä kouluihin jne.

Henkilökuntamme ja vapaaehtoiset saavat
tukea ja valvontaa (esim. Tiimikokoukset,
henkilökohtainen virallinen valvonta jne.).
Koulutamme
itsemme
mielenterveysongelmista kärsivien nuorten
tarpeisiin ja olemme joustavia vastaamaan
niihin. Teemme tämän varmistaaksemme,
että kohderyhmä arvostaa työtämme.

Meillä on virallinen
edistämisohjelma.

mielenterveyden

Meillä on virallinen
edistämispolitiikka.

mielenterveyden

Neuvottelemme nuorten kanssa siitä, miten
mielenterveysongelmat voivat vaikuttaa
heidän toimintaansa nuorisopalveluiden
kanssa ja kuinka nuorisopalvelut voivat tukea
mielenterveysongelmista kärsiviä nuoria.
Tämä voi tarjota meille tapoja parantaa
työtämme.
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PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ SOSIAALISEN
OSALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

Tarkistuslista

SOSIOEKONOMISET TILANTEET

Teemme
yhteistyötä
muiden
organisaatioiden kanssa ihmisten hyväksi,
joilla on heikko sosioekonominen asema.
Voisimme
esimerkiksi
muodostaa
pariliitoksen toisen organisaation kanssa,
joten
jäsenet
pääsevät
molempiin
palveluihin, jos he maksavat jäsenyydestä
yhdessä niistä.
Teemme
yhteistyötä
kaupallisten
toimijoiden
kanssa
parantaaksemme
palveluitamme pienituloisille. Voisimme
esimerkiksi
tehdä
yhteistyötä
elokuvateatterin kanssa järjestääksemme
ilmaisen
elokuvaillan
tai
lainata
urheiluvälineitä aktiviteetteihimme "vapaaajan pankin" kautta, jotta osallistujiemme ei
tarvitse ostaa tarvikkeita itse.
Saamme kaupallisia sponsoreita, jotta
saisimme ilmaisia asioita osallistujillemme.
Esimerkiksi
supermarket
saattaa
sponsoroida meitä ilmaisella kahvilla ja
evästeillä.
Keskitämme pyrkimyksemme alueille, joilla
on heikko sosioekonominen asema, jotta
heidän
olisi
helpompaa
löytää
organisaatiomme.
Opimme, mitkä alueet ovat heikosti
sosioekonomisessa tilassa, joten tiedämme,
mistä kohderyhmä löytyy.
Tarjoamme
mainosmateriaaliamme
toimijoille, jotka työskentelevät heikosti
sosioekonomisessa
asemassa
olevien
ihmisten kanssa, lisätäkseen heidän
tietoisuuttaan organisaatiossamme.

Meillä on ilmaisia
mainostamme.

aktiviteetteja,

joita

Etsimme vinkkejä ja neuvoja ulkopuolisilta
toimijoilta, joilla on hyvät tiedot ja kokemus
mielenterveysongelmien
käsittelystä,
varmistaaksemme,
että
työ
on
mahdollisimman hyvää.
Organisaatiomme voi maksaa osan
toiminnasta, joka maksaa rahaa, niille, jotka
eivät pysty maksamaan täyttä hintaa itse.
Meillä on selkeää tietoa siitä, mitä
kustannuksia toiminnallemme liittymisellä
on, kuinka paljon ne ovat ja mitkä asiat ovat
maksuttomia organisaatiossamme.
Meillä on kaikki toimintamme kannalta
välttämättömät materiaalit, joihin tarvitset
erityisvälineitä, jotta voisit antaa osallistujien
lainata niitä (esim. Kynät, paperit tai
tietokoneet sisätiloissa harjoittamiseen sekä
teltat, makuupussit ja reput ulkoiluun).
Jos osallistujilta vaaditaan pakollista maksua,
varmistamme, että se voidaan säätää niin,
että se ei aiheuta kustannuksia vaikeissa
sosioekonomisissa tilanteissa oleville (esim.
Sen sijaan, että osallistuisi ostamaan kahvia
organisaatiolle, osallistuja voisi pestä astiat).
Teemme pakolliset kokoukset saataville
verkossa, jotta voit osallistua, vaikka et voi
tulla tapaamispaikkaan.
Mainoksissamme
todetaan,
että
toimintamme osallistujat saavat ilmaiset
bussiliput tapahtumapaikalle ja takaisin.
Esitteemme mukaan tarjoamme ilmaista
ruokaa aktiviteettimme osallistujille.
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PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ SOSIAALISEN
OSALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI

Tarkistuslista

MONIPUOLISET KYKYTILANTEET

Kaikkien oviaukkojen leveys on vähintään 80
cm.
On pyörätuolilla käytettävissä olevat wc: t.
Kalusteet ja varusteet, kuten ovenkahvat,
ovikellot, esitteet ja mainosmateriaali, ovat
oikealla korkeudella pyörätuolin käyttäjien
ulottuville, toisin sanoen 90-100 cm.
Tilassamme on kontrastivärisiä seiniä ja ovia,
ovia ja ovenkahvoja sekä seinien ja lattian
välillä.
Paikkakunnallamme ei ole polkuja tukevia
vaaroja (joihin näkövammaiset saattavat
törmätä), kuten polkupyöriä, koululaukkuja,
esitteitä ja ruukkukasveja.
Tarjouslehtisemme käyttävät tekstiä ja
taustaa, jotka erottavat toistensa väreistä, ja
käyttävät tavallista kirjasinta, kuten Arial.
Kirjasinkoko on riittävän suuri heikkonäköisten
ihmisten tarpeisiin (suositellaan 14 pistettä).
Paikkamme sisäänkäynnin lähellä on nimetty
"esteettömiä pysäköintipaikkoja".

Esitteissämme ilmoitetaan selvästi, millaista
apua meillä on monipuolisilla ihmisillä,
esimerkiksi pyörätuolilla.
Mainosmateriaalissamme
käytettävät
ihmiset kuvaavat erilaisia kykyjä omaavia
nuoria.
Tarjoamme
mainosmateriaaliamme
monipuolisille
kyvykkyyspalveluille
(ja
teemme yhteistyötä niiden kanssa).
Koulutamme
henkilöstöämme
ja
vapaaehtoisia siitä, miten kommunikoida
kunnioittavasti
esimerkiksi
liikuntarajoitteisten tai kuurojen tai
kuulovammaisten kanssa.
Meillä on kirjallinen sitoumus tasa-arvosta ja
osallisuudesta, joka koskee erityisesti ihmisiä,
joilla on erilaiset kyvyt.
Koulutamme
henkilöstöämme
ja
vapaaehtoisiamme
monipuoliseen
perustietoisuuteen.

Ihmiset voidaan tuoda ja noutaa läheltä
tapahtumapaikan sisäänkäyntiä.
Olemme tehneet erityisiä kuljetusjärjestelyjä
ihmisille, joilla on vaikeuksia päästä
palveluumme.
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YLEISET OHJEET PARANTAMAAN

SITOUTUMINEN JA SOSIAALINEN
OSALLISUUS
YLEISET ESTEET

YLEISET MOTIVAATIOTEKIJÄT

THINK OF HOW YOU CAN REDUCE THEM

Epämiellyttävä kuva nuorisotyöstä
Kannustuksen puute
En halua holhota
Pelko syrjinnästä
Itsetunto, itseluottamuksen puute
Kiinnostamaton toiminta
Ajan tai energian puute
Rahan puute
Liikkuvuusongelmat
Tiedon puute
Luvan puuttuminen aktiviteetteihin
liittymisestä tai ryhmien paine liittymistä
vastaan
Kulttuuriset tai uskonnolliset konfliktit

MIETI, MITEN VOIT PARANTAA NIITÄ

Ystävät, kontaktit, verkosto jne.
Tavoitteiden saavuttaminen,
käytännön taidot, uusien oppiminen jne.
Psykologiset hyödyt: Tarkoitus, rutiinit, aktiivisuus jne.
Aineelliset hyödyt: Todistus, ruoka, T-paita, bussilippu
jne.
Sosiaaliset hyödyt:

Käytännön hyödyt:

YLEISET TOIMENPITEET

KAIKKIEN NUORTEN OSALLISTAMISEKSI

Käytämme visuaalisia kuvia osoittamaan, mitä
teemme ja missä tapaamme.
Sanomme, että olemme kaikkien ihmisten ulottuvilla
ja osallistavia.
Me (henkilökunta, vapaaehtoiset ja nuoret) olemme
avoimia ja tervetulleita kaikille yhteisön jäsenille.
Meillä on tietoa ja luettelo palveluista, joihin voimme
ohjata nuoria.
Osallistumme kokouksiin ja verkostoitumme muiden
yhteisöryhmien
(esim.
Terveydenhuollon
ammattilaisten, Community Gardaí / PSNI, koulujen,
sosiaalityöntekijöiden,
yhteisötyöntekijöiden,
erikoisjärjestöjen) kanssa.
Kerromme
kaikille
yhteisömme
nuorille
nuorisoryhmästämme ja kannustamme heitä
liittymään.
Pyydämme jäseniä kutsumaan ystäviään.
Kerromme kaikille alueen kouluille ryhmästä /
organisaatiosta.
Sijoitamme ilmoituksia paikallisiin kirjastoihin ja
yhteisötiloihin / keskuksiin.
Mainostamme paikallisissa sanomalehdissä.
Laitamme ilmoituksia lähikauppoihin.
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Kerromme kaikille paikallisille palvontapaikoille
ryhmästä / organisaatiostamme.
Pyrimme tapaamaan kaikkia yhteisömme
vanhempia,
kertomaan
heille
nuorisoryhmässämme / organisaatiossamme ja
rauhoittamaan heitä huolestumisesta, joka heillä
on lapsistaan liittyessään nuorisoryhmäämme.
Näytämme tietoa ja tietoisuuden lisäämistä
(LGBT-tiedot, Pride-viikko, rasisminvastaiset
julisteet, vammaisuustietoisuus jne.).
Nuorisoryhmämme / organisaatiomme soveltaa
tasa-arvon periaatteita ja lainsäädäntöä (esim.
Henkilöstö ja vapaaehtoiset ovat eri taustoista,
sitoutuneet tasa-arvoon jne.)
Työnkuvaus / vapaaehtoisrooli edellyttää
henkilöstöltä ja vapaaehtoisilta tietoisuutta tasaarvo- ja osallisuuskysymyksistä.
On
monia
tapoja
ottaa
yhteyttä
organisaatioomme / ryhmäämme. Sinä voit:
Soitta nuorisojärjestölle / johtajalle
SMS (teksti) nuorisojärjestö / johtaja
Lähettää sähköpostia nuorisojärjestölle /
johtajalle
Saapua nuorisoryhmään / organisaatioon
Seurata meitä Facebookissa / Instagramissa ja
muussa sosiaalisessa mediassa.
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YLEISET OHJEET PARANTAMAAN

SITOUTUMINEN JA SOSIAALINEN
OSALLISUUS
YLEISET TOIMENPITEET

KAIKKIEN NUORTEN OSALLISTAMISEKSI

Henkilökunta ja vapaaehtoiset saavat koulutusta
tasa-arvosta ja osallisuudesta sekä työskentelevät
tiettyjen ihmisryhmien kanssa.

Meillä on tietoa ryhmän / organisaation
sukupuolijakaumasta (kuinka monta miestä /
naista).

Ryhmämme / organisaatiomme
kuuluu jäseniä erilaisista taustoista.

Vertaamme lähialueemme meikkiä ryhmäämme
osallistuviin
ihmisiin
ja
tunnistamme
aliedustettujen nuorten ryhmät.

johtokuntaan

Ryhmämme / organisaatiomme tarjoaa nuorille
erilaisia epävirallisia tapoja sanoa ryhmästä
(neuvoa-antavat
ryhmät,
foorumit,
ryhmäsopimukset, kyselyt, kuulemiset, katsaukset,
arvioinnit jne.).

Otamme huomioon kaikkien yhteisömme nuorten
tarpeet suunnitellessamme ohjelmia (kulttuuriset,
uskonnolliset, liikkuvuus, lukutaito, perhevastuut,
erilaiset kyvyt, koulutus jne.).

Ryhmässämme
/
organisaatiossamme
on
päätöksentekoon osallistuvia nuoria eri taustoista.

Pyydämme laajaa joukkoa nuoria, myös niitä,
jotka eivät ole läsnä, mihin haluaisivat osallistua.

Ryhmällämme / organisaatiollamme on kirjallinen
sitoutuminen tasa-arvoon ja osallisuuteen
(peruskirja, käytännesäännöt, tehtävänkuvaus,
politiikka jne.).

Suoritamme monimuotoisuutta ja tasa-arvoa
koskevia ohjelmia tai toimintoja, jotka haastavat
ennakkoluuloja ja edistävät osallisuutta.

Vapaaehtoiset / henkilöstö ymmärtävät, mitä tasaarvo ja osallisuus merkitsevät.
Käytämme
tasa-arvosta
ja
osallisuudesta
kirjoitettua käytännössä (esim. Mallinnamme
osallistavaa kieltä; käsittelemme kiusaamista,
nimityksiä, rasismia, seksismiä jne.)
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