Nuori ei aikuistu yhdessä yössä: Yritysyhteistyöpaketti I

Yhdelle nuorelle tuki vuoden ajaksi
99 € /kk
Itsenäistymisvaihe on muutosten aikaa, johon liittyy muutto
ensimmäistä kertaa omaan asuntoon. Esim. kodinaskareet ja
rahankäytön suunnittelu eivät ole itsestään selvyyksiä.
Merkittäviä rajapylväitä ovat myös mm. opintojen aloittaminen
ja loppuun saattaminen, ensimmäisen työpaikan löytäminen
tai siirtyminen sairaslomalta työtoimintaan. Onnistumiset tilanteissa vahvistavat nuoren uskoa tulevaisuuteen.
Nuori ei aikuistu yhdessä yössä:
Yritysyhteistyöpaketti II

Tuki Nuorten raadin
toiminnalle: Annetaan
nuorille ääni! 399 € /kk
Nuorten raati koostuu tukitoiminnassamme
mukana olleista rohkeista nuorista. He ovat sanavalmiita nuorten palveluiden ja palvelupuutteiden asiantuntijoita, joiden tarjoamaa kokemustietoa ei muutoin ole saatavilla.

Nuori ei aikuistu yhdessä yössä: Yritysyhteistyöpaketti III

Vapaaehtoisten rekrytointi ja koulutukset vuoden ajaksi 799 € / kk
Koulutetut vapaaehtoisemme tekevät ainutlaatuista työtä antamalla aikaansa nuorelle!
Jotta toiminta on tavoitteidemme mukaisesti ratkaisukeskeistä ja tavoitteellista, haluamme tarjota heille koulutusta vaativaan vapaaehtoistyöhön ja huolehtia heidän jaksamisestaan.
Meillä vapaaehtoiset ovat aidosti osa työporukkaamme!

Yritysyhteistyösopimus solmitaan toistaiseksi voimassaolevaksi. Sopimuksen vähimmäiskesto on 1 vuosi, minkä jälkeen siinä noudetaan 1 kuukauden irtisanomisaikaa.
Kiinnostuitteko? Annamme miellämme lisätietoa ja suunnittelemme yhdessä
kanssanne juuri teille sopivan yhteistyöpaketin!
Katja Suominen
puh. 040 541 0718
katja.suominen@tukenasi.fi
Turun Kaupunkilähetys ry

Nuori ei aikuistu yhdessä yössä:
Yritysyhteistyöpaketti I

Yhdelle nuorelle tuki
vuoden ajaksi 99 € /kk
Itsenäistymisvaihe on muutosten aikaa, johon liittyy
muutto ensimmäistä kertaa omaan asuntoon. Esim.
kodinaskareet, rahankäytön suunnittelu ja virallisten
asioiden hoitaminen eivät ole itsestään selvyyksiä.
Merkittäviä rajapylväitä ovat myös mm. opintojen
aloittaminen ja loppuun saattaminen, ensimmäisen
työpaikan löytäminen tai siirtyminen sairaslomalta
työtoimintaan.
Onnistumiset näissä tilanteissa vahvistavat nuoren
uskoa tulevaisuuteen.

Yhteistyöpaketilla yksi nuori saa vuoden ajaksi:

Oman nimetyn työntekijän, joka mm.
•
huolehtii nuoren ja koulutetun vapaaehtoisen tukisuhteen onnistumisesta
•
auttaa nuorta virallisten tahojen kanssa asioinnissa ja tarjoaa asumisvalmennusta
•
varmistaa, että nuoren saama tuki etenee tavoitteellisesti nuoren itsensä määrittämien tavoitteiden mukaisesti
Oman koulutetun vapaaehtoisen, joka
•
toimii luotettavana aikuisena
•
tarjoaa nuorelle tämän tavoitteiden mukaisesti yksilöllistä tukea ja rohkaisua
konkreettisesti arjessa
Virkistystä, vertaistukea ja ennen kaikkea uskoa tulevaisuuteen.
Yritysyhteistyösopimus on toistaiseksi voimassaoleva, vähimmäiskesto 1 vuosi.
Vuoden jälkeen sopimus voidaan irtisanoa 1 kuukauden irtisanomisajalla.

Yrityksellenne tarjoamme:
•

Valmiiksi toimitetun tarinan, joka kertoo toiminnastamme ja yrityksenne tärkeästä tuesta sille. Tarina on vapaasti käytössänne omassa viestinnässänne.

•

Mikäli yrityksenne haluaa itse kirjoittaa ja toimittaa tarinan, jaamme sitä yhdistyksemme Some-kanavissa (Twitter, Instagram ja Facebook)

•

Yhdistyksemme viestinnässä kerromme montako nuorta yrityksenne haluaa tukea vuoden ajan. Viestintämme pitää sisällään mm.
• Some-kanavat (Twitter, Instagram ja Facebook)
• Tukenasi-lehden (toimii samalla yhdistyksemme vuosikertomuksena)

•

Yrityksenne logolle näkyvyyden www.tukenasi.fi yritysyhteistyösivulla

Kiinnostuitko?
Katja Suominen puh. 040 541 0718
katja.suominen@tukenasi.fi

Nuori ei aikuistu yhdessä yössä:
Yritysyhteistyöpaketti II

Tuki Nuorten
raadin toiminnalle:
Annetaan nuorille
ääni! 399 € /kk
Nuorten raati koostuu tukitoiminnassamme mukana olleista rohkeista nuorista.
He ovat sanavalmiita nuorten palveluiden ja palvelupuutteiden asiantuntijoita,
joiden tarjoamaa kokemustietoa ei muutoin ole saatavilla.

Yhteistyöpaketilla tuet Nuorten raadin toimintaa vuoden ajan:
•
•

•

•

Vaikuttajatilaisuuksia järjestetään alueen päättäjille 2-3 vuodessa. Tilaisuudet on
suunnattu mm. kuntapäättäjille sekä kansanedustajille.
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatuissa tilaisuuksissa, kuten seminaareissa ja koulutuksissa Nuorten raati tarjoaa kokemusasiantuntijuuttaan arviolta 6-10 kertaa vuodessa
Nuorten raatilaisten toiminnasta sekä heidän esille nostamistaan tärkeistä ajankohtaisista teemoista laaditaan vuosittain useita mediatiedotteita, mitä kautta
raatilaiset saavat näkyvyyttä
Lisäksi raatilaisia kutsutaan mm. oppilaitoksiin ja muihin tilaisuuksiin.

Yritysyhteistyösopimus on toistaiseksi voimassaoleva, vähimmäiskesto 1 vuosi.
Vuoden jälkeen sopimus voidaan irtisanoa 1 kuukauden irtisanomisajalla.

Yrityksellenne tarjoamme:
•

Valmiiksi toimitetun tarinan, joka kertoo toiminnastamme ja yrityksenne tärkeästä tuesta sille. Tarina on vapaasti käytössänne omassa viestinnässänne.

•

Mikäli yrityksenne haluaa itse kirjoittaa ja toimittaa tarinan, jaamme sitä yhdistyksemme Some-kanavissa (Twitter, Instagram ja Facebook)

•

Yhdistyksemme viestinnässä kerromme, että yrityksenne on mahdollistamassa
Nuorten raadin toimintaa. Viestintämme pitää sisällään mm.
• Some-kanavat (Twitter, Instagram ja Facebook)
• Tukenasi-lehden (toimii samalla yhdistyksemme vuosikertomuksena)
• Mediatiedotteet Nuorten raadin tilaisuuksista ja toiminnasta

•

Yrityksenne logolle näkyvyys www.tukenasi.fi yritysyhteistyösivulla

•

Nuorten raadin tilaisuuksissa tieto yrityksenne tuesta raadin toiminnalle

Kiinnostuitko?
Katja Suominen puh. 040 541 0718
katja.suominen@tukenasi.fi

Nuori ei aikuistu yhdessä yössä:
Yritysyhteistyöpaketti III

Vapaaehtoisten rekrytointi ja koulutukset
vuoden ajaksi 799 € / kk
Koulutetut vapaaehtoisemme tekevät ainutlaatuista
työtä antamalla aikaansa nuorelle!
Jotta toiminta on tavoitteidemme mukaisesti ratkaisukeskeistä ja tavoitteellista, haluamme tarjota heille
koulutusta vaativaan vapaaehtoistyöhön sekä huolehtia heidän jaksamisestaan. Meillä vapaaehtoiset
ovat aidosti osa työporukkaamme!

Yhteistyöpaketti sisältää 40 uuden vapaaehtoisen rekrytoinnin,
koulutukset ja virkistyksen nuorten tukitoiminnassamme:
Rekrytointeja 4 kertaa / vuosi (esim. bussi-, radio- ja printtimediamainoksia,
maksullista Some-mainontaa, avoimet ovet -tilaisuuksia ja toiminnan esittelyjä)
Aloittaville vapaaehtoisille 4 peruskoulutusta / vuosi
Vapaaehtoisille vuoden aikana useita lisäkoulutuksia
Ammattilaisen ohjaus, neuvonta ja tuki vapaaehtoiselle
Mahdolliset vapaaehtoiselle tehtävästä aiheutuvat kulukorvaukset
Virkistystilaisuuksia ja vertaistukea vapaaehtoisten kesken

•
•
•
•
•
•

Yritysyhteistyösopimus on toistaiseksi voimassaoleva, vähimmäiskesto 1 vuosi.
Vuoden jälkeen sopimus voidaan irtisanoa 1 kuukauden irtisanomisajalla.

Yrityksellenne tarjoamme:
•

Valmiiksi toimitetun tarinan, joka kertoo toiminnastamme ja yrityksenne tärkeästä tuesta sille. Tarina on vapaasti käytössänne omassa viestinnässänne.

•

Mikäli yrityksenne haluaa itse kirjoittaa ja toimittaa tarinan, jaamme sitä yhdistyksemme Some-kanavissa (Twitter, Instagram ja Facebook)

•

Yhdistyksemme viestinnässä kerromme yrityksenne mahdollistavan vapaaehtoisten saamista nuorten tukitoimintaamme. Viestintämme pitää sisällään mm.
• Some-kanavat (Twitter, Instagram ja Facebook)
• Tukenasi-lehden (toimii samalla yhdistyksemme vuosikertomuksena)

•

Yrityksenne logolle näkyvyyden www.tukenasi.fi yritysyhteistyösivulla

•

Koulutuspaketteihin ja rekrytointimainoksiin maininta, että yrityksenne tukee
vapaaehtoistemme koulutusta ja heidän tukemistaan

Kiinnostuitko?
Katja Suominen puh. 040 541 0718
katja.suominen@tukenasi.fi

