Työtoiminta eläkepäätöksen
saaneille (Ote -arjessa)
Raisio; Haapamäenpolku 5

Työtehtävät
Palvelu sisältää monipuolisia työtoiminnan tehtäviä ja työtaitojen valmennusta Ote-säätiön ohjaajan
Palvelu sisältää
työ- ja
ryhmätoimintaa
tuella ja opastuksella. Erityistä huomiota• kiinnitetään
sosiaalisiin
taitoihin,
selviytymiseen
•
Palvelu
sisältää
ilmaisen
lounaan
työyhteisössä ja työskentelyyn yhdessä työtovereiden kanssa. Työtoiminta on valmennuskeskuksessa
järjestettävää puu-, tekstiili- ja sementtityötä•sekäOttessa
yrityksillevoit
alihankintana
kokoonpanoja
suorittaatehtävää
myös tutkinnon
osia
pakkaustyötä. Valmennuskeskuksen sisäisiä työtehtäviä,
kuten
keittiötöitä,
kiinteistönhuolto,
pihaja
• 16-29 v. myös NUOTTI- valmennusta
puutarhatöitä sekä siivoustehtäviä hoidetaan myös työtoiminnan muotoina. Työtoiminnan tehtävien
ohella valmennuskeskuksen työpäivään voi kuulua esimerkiksi liikuntaa tai retkiä.

Aloitusjakso
Uusi asiakas aloittaa Ote -arjessa työtoiminnan palvelun aloitusjaksolla. Aloitusjakso on tarkoitettu
työtoiminnan palveluun tulevalle uudelle asiakkaalle tai asiakkaalle, jonka edellisestä jaksosta on
kulunut kaksi vuotta. Aloitusjakson aikana arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja sosiaalisia valmiuksia
sekä kartoitetaan näihin vaikuttavia tekijöitä. Jakson tehtävänä on myös arvioida asiakkaan
sopeutumista työtoiminnan palveluun ja ympäristöön. Aloitusjakson perusteella asiakkaalle laaditaan
työtoiminnan suunnitelma.
Aloitusjakso on kestoltaan 1kk:n (4 viikkoa) ja 2-3 päivää/viikossa.

Työaika ja työtoiminnan kesto
Toimintaa toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti 1 – 5 päivänä viikossa arkipäivisin tätä
tarkoitusta varten varatuissa toimitiloissa. Työpäivän pituus on 4h. Työtoiminnan kesto on
palvelusopimuksen mukainen ja joustaa yksilöllisesti.

Tavoitteet
Työtoiminnan tavoite on luoda monipuolinen, osallistujille erilaisia työ- ja osallisuusmahdollisuuksia
tarjoava toimintaympäristö. Toimintaympäristö ymmärretään laajemmin kuin vaan
työtoimintayksikkönä. Se sisältää myös ympäröivän yhteisön ja sen eri mahdollisuudet. Tavoitteena
on, että asiakasta voitaisiin tukea menestyksellisesti toimimaan myös työtehtävissä
valmennuskeskuksen ulkopuolella – tuetun työllistymisen, työharjoittelujen, avotyön tai erilaisten
muiden toimintamallien avulla.

Työosuusraha ja sen määrittäminen
Työtoiminnasta maksetaan työosuusrahaa, joka on 1-12 euroa päivässä, keskimäärin 5 euroa
päivässä. Työosuusrahan määrästä päättää valmennuskeskus. Aloitusjaksolta työosuusrahaa ei
makseta.

Palvelun hinta
Palvelun hinta määräytyy asiakkaan työtoimintapäivien mukaan. Aloitusjaksolle on oma hinta.

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Tuija Nyby, 044 741 2402 tai tuija.nyby@otesaatio.fi
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