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TARKOITUS JA TOIMINTA
•
•
•

2§Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi, työttömien toimeentulon
parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi.
”Rauman Seudun Työnhakijat ry pähkinänkuoressa”
RST ry tarjoaa matalan kynnyksen palveluja työttömille ja vähävaraisille. Palvelut koostuvat pääosin kirpputori,
lounaskahvila ja ompelimo palveluista. Yhdistys työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä
tuetun työllistämisen keinoin toimintakeskuksen eri osastoille sekä avoimille työmarkkinoille. Lisäksi yhdistys järjestää
koulutusta ja tarjoaa opinnollistamista työssäoppimisen ohella, sekä auttaa tarvittaessa jatko-opiskelupaikan
löytämisessä. Me autamme ihmisiä voimaan paremmin mm. tarjoamalla ilmaisia KIPINÄn palveluja sekä antamalla
palveluohjausta, mielekästä tekemistä, vapaaehtoistoimintaa sekä jakamalla Messiruoka- ja EU-ruoka-apua.
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TAVOITTEET 2022
• Osallisuuden edistäminen mm. tuetun työllistymisen keinoin
• Ammatillisen osaamisen parantaminen työssä oppimisen ja koulutuksen kautta

• Tuetun työllistämisen sisällön laadukas tarjonta yksilö- ja ryhmänohjauksen sekä opinnollistamisen ja
osanäyttöjen avulla.
• Laadukkaiden palvelujen tarjonta ja niiden turvaaminen jäsenille, työttömille ja vähävaraisille
• Vapaaehtoistoiminnan koordinointi ja kehittäminen.

• Uusien ja vanhojen hankkeiden kehittäminen, suunnittelu, hakeminen sekä jatkohakemusten tekeminen
• Yhteistyöverkostojen kehittäminen
• Hankekumppaneiden hakeminen
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

• Yhteiskuntavastuun kantaminen (ruoka-apu)
• Yhdenvertaisuuden edistäminen
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TOIMINTA/MONIPALVELUKESKUS KIPINÄ
•KIPINÄ -hankkeen jatkohakemus vuodelle 2022 (STEA)
•Monipalvelukeskus KIPINÄn toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen tarjoamalla kohderyhmälle kohtaamispaikka ja työsekä toimintakykyä edistäviä palveluja
•Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liikunta-, kulttuuri ja vapaa-ajan palveluja monipuolistamalla
•Vertaistuen mahdollisuuksien ja osallisuuden kokemusten lisääminen eril. ryhmätoimintaa ja tapahtumia järjestämällä
•Ajankohtaisten luentojen, kurssien ja koulutusten järjestäminen ja liittäminen osaksi työssäoppimista sekä
vapaaehtoistoimintaa

• Vapaaehtoistoiminnan koordinointi, koulutuksen ja tiedotuksen lisääminen, uusien vapaaehtoisten rekrytointi (edellyttää
lisäresursseja työhön)
•Elämänhallinnan kokonaisvaltainen parantaminen palveluohjauksen ja neuvonnan avulla. KIPINÄ-Non-Stop torstaisin klo 915 (yhteistyössä palveluohjaaja, mediapajaohjaaja, työtoiminnan ohjaaja, työhönopastaja)
• Yhteistyön tekeminen (opiskelija- ja oppilaitosyhteistyö, Rauman valikkoryhmä, muut yhteistyötahot)

•Hankeyhteistyönä toteutuvaa maahanmuuttajille tarkoitettua toimintaa, joka lisää työ- ja toimintakykyä avoimilla
työmarkkinoilla, joka lisää työ- ja toimintakykyä avoimilla työmarkkinoilla
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TOIMINTA/MEDIAPAJA
Toteutetaan vuonna 2022 hankkeen tavoitteiden mukaisesti:

• Neuvonta, ohjaus ja koulutus digitaalisten palveluiden ja laitteiden käytössä
• Yhdistyksen etäpalveluiden kehittäminen
• Digiosaamisen jakaminen muille yhdistyksille, yhteinen viestintä,
paikallisten yhdistysten yhteistyön korostaminen

• Vapaaehtoistoiminta ja sen kehittäminen (digineuvojat, kierrätyslaitteet)
• Digikahvilatoiminnan kehittäminen iltaisin ja viikonloppuisin
• Palvelutietovaranto ja saavutettavuus, viestintä, arviointi
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TYÖLLISTÄMINEN 2022
• Yhdistys tarjoaa työttömille väylän pitää yllä ammattitaitoa, päivittää osaamistaan tai suunnitella uudelleen
kouluttautumista. Tavoitteena on työ avoimilla työmarkkinoilla.
• Tavoitteemme on myös parantaa asiakkaidemme työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla työhönopastusta, ammatillista
ohjausta, OPPIQ- ja muuta työnhakukoulutusta sekä oikea-aikaista palveluohjausta työllistymisen edistämiseksi.
• Työllisyyspoliittisen jatkohakemuksen varmistaminen (Takaisin työelämään –hanke)
• Ravintola- ja cateringalan, liiketoiminnan, siivous ja puhtauspalvelualan, tieto- ja viestintätekniikan sekä logistiikan alan
perus- ja ammattitutkinnoista mahdollisuus suorittaa osanäyttöjä.
• Yhdistyksen eri osastot tarjoavat useita eri ammattialoja ammattitaidon päivittämiseen ja uuden työn/ammatin oppimiseen
• Tehdään yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuutta opiskelussa vaaditun näytön
suorittamiseen,
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KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA
RST ry tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa yksilö ja ryhmänohjauksen keinoin.

•
•

Kuntouttavan työtoiminnan kilpailutukseen vastaaminen
Sosiaaliohjaus yhdistyksen aikuissosiaalityössä

• Kuntouttavan työtoiminnan-esite (A4) käytössä
• Kuntouttava työtoiminta osana yhdistyksen toimintaa
• Kuntouttavan työtoiminnan ammatillinen ja yksilöllinen asiakasohjaus sekä ryhmäohjaus
• Asiakkaiden tukeminen ja auttaminen yhteistyössä hankkeiden tarjoamien palveluiden
kanssa.
• Asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arviointi mm. Kykyviisaria hyödyntäen.
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OHJAUS
Yksilö ja ryhmänohjaus
• Uusien asiakkaiden perehdyttäminen, opastaminen ja ohjaaminen
• Avoimille työmarkkinoille tähtäävä työhönopastusta
• Opinnollistaminen
• Laadukas ryhmävalmennuksien sisältö
• Hyvän ja asiallisen palautteen antaminen
• Jäsenten ja työllistettävien asiakkaiden oikea-aikainen palveluohjaus
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KIRPPUTORI/OMPELIMO
• Lahjoitusten vastaanottaminen
• Kirpputoritoiminnan laajentaminen kestävän kehityksen kierrätystoiminnaksi
• Työssä oppiminen avointen työmarkkinoiden kaltaiseksi
• Tarjota kouluille työhön tutustumispaikkoja sekä opiskelussa tarvittavan näytön
suoritus paikkoja, kuten myynti, siivous, catering sekä vaatehuolto.
• Ompelimo tarjoaa korjausompelua jäsenilleen ja vahvistaa työssä oppijan
kädentaitoja
• Ompelimo on yksi yhdistyksen varainhankinta osasto (myyjäiset)
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KAHVILA JA LOUNASPALVELU
•

Hyvän ja terveellisen ruoan valmistaminen huomioiden myös kasvisruokailijat

• Ruokalan tunnetuksi tekeminen työttömäksi jääville tai työttömyysuhan alla oleville
• Uusien yhteistyökumppaneiden löytäminen

• Uusien palveluvaihtoehtojen löytäminen
• Asiakashankinta
• Tilausten lisääminen jäsenille
• Koulutuksen lisääminen
• Ammatillisen osaamisen lisääminen mm. erikoisruokavaliot
• Hyvä työnohjaus
• Catering-alan näytönsuorituspaikka
• Ruokala on yksi varainhankinnan osasto (mm. myyjäiset, tapahtumat)
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TALOUS JA RAHOITUS
Yhdistyksen varainkeräämisestä saadut tuotot ohjataan pääsääntöisesti työllistämisestä
edistäviin toimiin sekä siitä aiheutuneisiin palkkaus- sekä hallintokustannuksiin.
Tulevaisuuden haasteet:
. Avustusmäärärahat, STEA, TYPO, Rauman kaupunki
. Rahoitussuunnitelmat 1 - 5 vuotta
. Kilpailutukseen vastaaminen
. Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa. Hankehallinnointi.
. Uudet toimitilat
. Oman rahoituksen osuuden turvaaminen / varautuminen
. Koulutustarve
. Koulutuksia uusille hankkeille ja muita koulutuksia tarpeen mukaan
14.4.2021
• STEAn Paikka Auki -avustusohjelman haku infopisteen asiakasneuvojalle.
•

KIITOS!
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