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Koulutustarpeiden
kartoitus hankkeen
kumppanimaissa
erityisryhmien
asuttamisessa
toimivien parissa

2014

ELOSHin pääkohdat
Elosh-hanke jakaa Sitran kehittämän innovatiivisen koulutusmateriaalin asumisen tuen
menetelmistä ja tavoitteista. Sitra on Iso-Britanniassa, asumispalveluiden piirissä toimiva
kolmannen sektorin asiantuntija- ja koulutusorganisaatio. Koulutusmateriaalin keskeinen
tarkoitus on edistää palveluiden yhteistuotannollisuutta asiakkaiden yksilölliset tarpeet
huomioiden. Hankekumppanit tuottavat yleiseurooppalaisen mallin asumispalveluiden
tuottajien testattavaksi seitsemässä maassa.
Lopulta viimeistelty koulutusmateriaali tullaan
jakamaan verkossa kaikkien saataville.
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Yhteistuotannollisuuteen
perustuvan koulutusmallin
sovittaminen paikallisiin
tarpeisiin seitsemässä
EU-maassa.
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Paikallisesti räätälöity
eurooppalainen
koulutuspaketti
on käytössä ja auttaa
asumis- ja
sosiaalipalveluiden
tuottajia työssään ja
sen kehittämisessä.
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Miksi ELOSH on tärkeä?
Vuonna 2010 kolme neljästä Eu-kansalaisesta
uskoi asunnottomuuden lisääntyneen maassaan
viimeisen kolmen vuoden aikana. Faktat ovat:
Vähintään 1,2 miljoonaa vammaista henkilöä
asuu laitoksissa EU:ssa pääasiassa vähäisten
asumisen ja avohoidon yhdistävien palveluiden
takia.
Kreikassa asunnottomien määrä kasvoi 25%
2009-2011.
Yhdistyneessä kuninigaskunnassa 31.3.2012
väliaikaisessa majoituksessa asuvien talouksien
määrä oli 5% suurempi kuin samaan aikaan vuotta aiemmin.
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BELGIUM

UNITED KINGDOM

EASPD – European Association
of Service Providers for Persons with
Disabilities

SITRA – Expertise, training and
consultancy in housing with health,
care and support

CECODHAS Housing Europe

The Centre for Housing Policy,

– Federation of public, cooperative
and social housing

Department of Social Policy and
Social Work, The University of York

FEANTSA – The European
Federation of National Organisations
Working with the Homeless

IRELAND

HDI – Helsinki
Deaconess Institute

Europe - Santé Mentale Europe

ENIL – European Network
on Independent Living
ICSH – Irish Council for
Social Housing

NETHERLANDS

IE

Vuonna 2013 Irlannissa 2303 henkilöä asui
laitoksessa, hätämajoituksessa tai asuntolassa.

NL
UK

IMPULS – Research Centre
for Social Care Research,
Radboud University Nijmegen
Medical Centre (UMCN)

BE

Mitä ELOSH on?

SLOVENIA
SENT – Slovenian
Association for Mental
Health

FRANCE

FR

Arabesque (Groupe SOS)

GREECE

IT

ELOSH in tavoite on sovittaa innovatiivinen
koulutusmateriaali asumisen tuen menetelmistä
ja tavoitteista seitsemään EU:n jäsenvaltioon.
ELOSH käyttää yhteistuotannollisuuden periaatteita asumispalvelutyöntekijöiden koulutuksessa
ottamalla palvelun käyttäjät mukaan kehittämiseen ja palvelujen tuottamiseen.

FINLAND

MHE-SME – Mental Health

Sloveniassa hoitopaikkojen määrä erikoistuneissa hoitolaitoksissa on kasvanut noin tuhannella
vuosittain jo usean vuoden ajan.

ELOSH on mukana taistelussa, joka pyrkii
estämään tuen tarpeessa olevien ihmisten
joutumista yhteiskunnan ulkopuolelle, parantamalla yhteistyötä sosiaalisen tuen palvelujen ja
asuntosektorin välillä.

FI

ITALY
CPT – Cooperativa sociale
Progetto Tenda Onlus

ESTIA – Support Centre
for people with mental
support needs

