TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVAN
TOIMINNAN KUVAUS

Yhdistyksen nimi
Parempi Arki Ry
Eno

Yhdistyksessämme voi tehdä seuraavia työtehtäviä

Yhdistyksemme perustehtävä on

Voimme tarjota

-Kokin työt: Omavalvontasuunnitelman päivitys (lämmin ruoka 3
kertaa viikossa)
-Leipurin työt: Erilaisten tuotteiden kehittäminen ja kokeilu (3 kertaa
viikossa paistetaan esim. kukkoja jne.)
-Kylmäkön/tarjoilijan työt: Astiahuolto, ruuan esille laitto
-Myyjän työt: Asiakaspalvelu eri toimipaikoissamme
-Puupajan ohjaajan työt: Pienimuotoiset nikkarointi työt, sekä työssä
kokeilijoille ohjattua toimintaa
-Ruoka apu työt: Lastaus ja kuljetus eri toimipaikoista (talossa jaetaan
ruokaa 2 kertaa viikossa sitä tarvitsijoille)
-Ompelijan työt: Erilaiset ompelu/suunnittelut ja hankinta työt (esim.
kassien ompeluja tarvitsijoille, erilaisia ompelu töitä)
-Neulojan työt: Neuleiden valmistus
-Siivous-siistijän työt: Siivoussuunnitelman päivitys (tilojen siivoamista
esim. toimisto, keittiö jne.)
-Sihteerin työt: Erilaiset raportoinnit, laskutukset, asiakaspalvelu työt.
-Erilaisten ohjaajan työt: Pajatyössä olevien ohjaus ja kannustaminen
(esim. askartelu ohjaajan jne.)
-Talkkarin työt: Ulkoalueiden hoito ja siisteys (pihamaasta
huolehtiminen, hiekoitus, auraus jne.)
-Yksilö/pienryhmä ohjaajan työt: Kaikenlaiset ryhmät, siivouksestamaalaukseen-leivontaan-ulkoiluun ja rukouspiireihin ohjaaminen
-Evankelioinnin työt: Erilaiset pienryhmät ja yhteistyö eri
seurakuntien kanssa.
-Julkaisutyöt: Erilaiset kortit, taulut jne.
-Avustaja työt: Kaavakkeet ja erilaiset hakemus työt
-Viriketoiminta työt: Pienryhmät, tempaukset eri yhteistyötahojen
kanssa
-Musiikki paja työ: Virikevierailut erilaisissa hoivalaitoksissa
-Asiakaspalvelija/yhteistyöntekijän työt: Lähiaputyötehtävät mm.
lähialue yhteistyö, löytöpuodin tavaralahjoitukset
-Atk neuvojan työt: Tietotekniikkaan liittyvät työt sekä älypuhelinten
käyttöön ohjaus työt

Sen toiminta perustuu aitoon lähimmäisen kohtaamiseen.

Kuntouttavan työtoiminnan tehtäviä ☒

Olemme yleishyödyllinen kristillisiä arvoja kunnioittava ja niitä
esillä pitävä yhdistys, jonka toiminta painottuu erilaisissa
elämäntilanteissa olevien lähimmäisten kohtaamiseen ja
auttamiseen. Rohkaista ihmistä aloitteellisuuteen. Vahvistaa
jokaisen omaa vastuutuntoa sekä olla malli yhdessä
toimimiseen.
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Palkkatuettua työtä ☒
6-10
Mahdollisuutta suorittaa opintoja ☒

Haluamme tukea työllistymistä, koska

Opinnollistettuja työtehtäviä ☐

Haluamme ennalta ehkäistä syrjäytymistä, edistää tasaarvoisuutta.

Muuta, mitä?

Turvallisuutta, työrauhaa.
Auttavaisuutta, iloa, lämminhenkisyyttä
ja kunnioitusta.
Vastuullisuutta, hyvinvointia, asiallisuutta ja rehellisyyttä.
Uuden oppimista ja luovuutta.

Työllistämisen yhteyshenkilö

Lähimmäisen rakkaudessakin on rajat.
Olemme saaneet työllistämistä tukevasta
toiminnastamme seuraavanlaista palautetta
-

Toiminnan kuvaus on tehty Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen
hallinnoiman Tarmo-hankkeen Toiminta näkyväksi -koulutuksessa.

Työkokeilupaikan ☒

verkostoitumisella esim. yrittäjät voi löytää uuden
työntekijän.
työntekijä voi löytää esim. uuden alan ja kouluttautua
alalle.
ovat saaneet elämäänsä jotain, jonka takia kannattaa
nousta ylös ja huomaavat että heitäkin arvostetaan omana
itsenään.
Tuntui hienolta saada palkkatyö Paremmasta Arjesta
”nainen 45v”

Nimi: Parempi Arki ry
Puhelinnumero: 044 555 2508
Sähköpostiosoite:
parempiarkiry@gmail.com
http://parempi-arki.fi/

Yhdistyksessämme tuetaan työssä onnistumista
Positiivinen palaute, onnistumisen tukeminen, omien
vahvuuksien löytäminen ja tukeminen.
Jatkuva ohjauksen saatavuus olemassa. Työ tehtävät voidaan
räätälöidä yksilöllisesti.
Perehdytys kansio on mistä jokainen voi lukea mitä Parempaan
Arkeen sisältyy.
Yhdistyksemme työllistymistä tukevasta toiminnasta hyötyvät
erityisesti
Nuoret, miehet, osatyökykyiset, maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät.

Toiminnan kuvaus on tehty Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen
hallinnoiman Tarmo-hankkeen Toiminta näkyväksi -koulutuksessa.

