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EDUSTAJA-hanke II
Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia toteuttaa Edustaja-hanke
II:n yhteistyössä Turun yliopiston Braheakeskuksen kanssa 1.1.2014 – 31.1.2015. Hanke
on jatkoa vuonna 2013 toteutetulle Edustajahankkeelle.

KOHDERYHMÄ
Suomessa ilman huoltajaa asuvat alaikäiset turvapaikanhakija- ja pakolaislapset ja
heidän edustajansa.

TAVOITE
Tavoitteena on vahvistaa edustajaverkoston
asiantuntemusta ja ylläpitää edustajien
valmiutta toimia tehtävässään. Edustajien osaamista vahvistamalla turvataan
yksintulleiden lasten edun ja oikeuksien
toteutuminen. Lisäksi hankkeen tavoitteena
on vahvistaa yksintulleiden osallisuutta.

YHTEISTYÖTAHOT
- Maahanmuuttovirasto
- Uudenmaan ja Varsinais-Suomen
ELY-keskukset
- Työ- ja elinkeinoministeriö
- ETU ry - Edustajat turvapaikanhakijalapsille
- Espoon ja Turun alaikäisyksiköt
- Joutsenon vastaanottokeskus
- Lastensuojelun keskusliitto
- Lapsiasiavaltuutetun toimisto
- Suomen pakolaisapu
- UNHCR

TOTEUTUS
• Järjestetään 4-päiväinen prosessikoulutus
nykyisille ja tuleville edustajille Helsingissä ja Turussa.
• Helsingissä järjestetään koulutustilaisuus
ihmiskaupasta.
• Tuetaan nykyisiä ja tulevia edustajia ohjauksen ja verkostoitumisen avulla.
• Laaditaan opas, joka toimii työvälineenä
edustajille.
• Koulutuksesta tehdään valtakunnallinen
mallinnus ja luodaan ehdotus pysyväksi
rakenteeksi.
• Oleskeluluvan saaneiden alaikäisten osallisuutta vahvistetaan mm. osallistamalla
heidät koulutuksen suunnitteluun, materiaalin tuottamiseen ja koulutuspäiviin
kokemusasiantuntijan roolissa.
• Tehdään viranomaisyhteistyötä keskeisten tahojen kanssa kokoamalla eri toimijoilta näkemyksiä koulutusmateriaalin
sisällöntuotantoon.

RAHOITTAJAT
Euroopan pakolaisrahasto (ERF), Maahanmuuttovirasto, Työ- ja elinkeinoministeriö,
lapsiasiavaltuutettu, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia sekä Brahea-keskus.

KOULUTUSPÄIVÄT
Helsinki: 9. – 10.9.2014 ja 14. – 15.10.2014
klo 9-16 . Lisäksi 18.9.2014 klo 16–18
tutustumiskäynti Espoon ryhmäkotiin.
Turku: 1. – 2.9.2014 ja 7. – 8.10.2014
klo 9-16. Lisäksi tutustumiskäynti Pansion
ryhmäkotiin.

KOHDERYHMÄ

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Koulutukseen voivat hakea edustajana jo
työskentelevät henkilöt sekä edustajan tehtäviin jatkossa haluavat henkilöt. Edustajan
tehtävä ei ole sidottu tietynlaiseen taustakoulutukseen tai työkokemukseen, mutta
kokemus sosiaalialalta, erityisesti lastensuojelusta, ja yhteistyöstä maahanmuuttajien kanssa tai oma kokemus maahanmuutosta on suositeltavaa.

Koulutuspäivät koostuvat asiantuntijaluennoista, pienryhmätyöskentelystä ja vertaisreflektoinnista. Koulutus perustuu yhteistoiminnalliseen oppimiseen, jolloin tietoa,
ymmärrystä ja todellisuutta rakennetaan
yhdessä osallistujien kanssa. Osallistujat
tekevät koulutuspäivien välillä oppimistehtävän, johon liittyy kirjallisuuden lukemista
ja reflektoivan esseen kirjoittaminen sekä
tutustumiskäynti alaikäisyksikköön. Suoritettuaan kirjallisen oppimistehtävän ja
tutustumiskäynnin hyväksytysti ja osallistuttuaan kaikkiin lähiopetuspäiviin, korkeakoulu myöntää opiskelijalle todistuksen
koulutukseen osallistumisesta.

Jos sinulla on parhaillaan lapsi edustettavana, voit anoa koulutuskustannusten
korvaamista etukäteen Maahanmuuttovirastosta tai paikalliselta ELY-keskukselta.
Edustajan tulee olla itse yhteydessä em.
tahoihin ennen koulutuksen alkamista ja
kysyä kustannusten korvaamista.

KOULUTUKSEN TAVOITE

ILMOITTAUTUMINEN / HAKU

Tavoitteena on vahvistaa edustajien asiantuntemusta lapsen edun arvioimisessa ja oikeuksien turvaamisessa, lapsen
kohtaamisessa, lainsäädännöllisessä ja
kulttuurienvälisessä osaamisessa sekä ihmiskaupan uhrin auttamisjärjestelmän
tuntemisessa.

Koulutus on maksuton. Helsingin ryhmään
valitaan 20 ja Turun ryhmään 15 osallistujaa. Hakijat valitaan hakemusten perusteella, joten täytä sähköinen hakulomake huolellisesti. Kirjoita lisätietoja kohtiin:
1) Koulutus (ylin tutkinto)
2) Toimitko edustajana jo nyt vai aiotko
ryhtyä edustajaksi tulevaisuudessa
3) Lyhyt perustelu, miksi haet koulutukseen

Lisäksi tavoitteena on jäsentää ja lisätä
ymmärrystä edustajan roolista ja tehtävänkuvasta viranomaisyhteistyössä turvapaikanhaku- ja kotoutumisvaiheessa. Koulutus
tarjoaa uusille ja vanhoille edustajille mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa osaamistaan.

Hakuaika: 1.4. – 10.8.2014
Alla olevista linkeistä pääset täyttämään
sähköisen hakulomakkeen koulutukseen:
Helsinki, siirry hakulomakkeeseen tästä >>
Turku, siirry hakulomakkeeseen tästä >>
LISÄKSI 6.5.2014 klo 12–16 tilaisuus ihmiskaupasta (Helsinki). Lisätietoja >>

Lisätietoja
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