Työtä tarjolla sosiaalialan ammattilaiselle ja kokemusasiantuntijalle

Stop Huumeille ry on saanut Raha-automaattiyhdistykseltä nelivuotisen rahoituksen tänä
vuonna pääkaupunkiseudulla käynnistettävälle Radalta himaan -hankkeelle.

Hankkeen keskiössä on työpari, johon kuuluu sosiaalialan ammattilainen ja
kokemusasiantuntija. Työpari kiertää erilaisissa päihdepalveluja tarjoavissa paikoissa
keskustelemassa asiakkaiden kanssa sekä tarjoamassa neuvontaa ja palveluohjausta. He
toimivat ikään kuin siltana asiakkaiden ja palveluiden välissä. Samalla työpari kartoittaa tarjolla
olevia palveluita, tekee niistä kattavan selvityksen ja kirjaa ylös ”katutason” kokemuksia ja
näkemyksiä palveluista, niiden tavoitettavuudesta sekä siitä, miten hyvin ne vastaavat
asiakkaiden tarpeisiin. Näitä tietoja voidaan hyödyntää kuntien strategiatyössä, lakien ja
ohjeistusten valmisteluissa, palveluiden suunnittelussa ja kohdentamisessa yms.

Ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan tiedot ja taidot yhdistäen muodostuu työpari, jota on
helppo lähestyä ja jolla on kattavat tiedot palvelujärjestelmästä ja palveluiden piiriin
hakeutumisesta.

Hankkeen päämääränä on, että päihdekuntoutujille on tarjolla monipuolisia ja heidän
tarpeisiinsa vastaavia kuntoutus- ja tukimuotoja, ja että päihdekuntoutujat löytävät heille
tarkoitettuihin palveluihin.

Tavoitteena on
- auttaa tarjolla olevia palveluita ja päihdeasiakkaita löytämään toisensa tarjoamalla matalan
kynnyksen neuvontaa ja tukea päihdeasiakkaille siellä, missä he ovat
- turvata päihdepalvelujen riittävä monipuolisuus ja kattavuus kokoamalla tietoa olemassa
olevista päihdepalveluista ja asiakkaiden kokemuksista ja välittämällä tätä tietoa
päihdepalveluista vastaaville tahoille (kunnat, ministeriö, palveluntarjoajat)

Etsimme nyt hankkeeseen kahta työntekijää:

Projektityöntekijänä työskentelevän sosiaalialan ammattilaisen tehtävänä on huolehtia
hankkeen hallinnosta sekä toimia palvelujärjestelmän asiantuntijana. Tehtävä edellyttää
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projektinhallinnan osaamista (RAY-lomakkeet, raportointi, arviointi jne...). Myös ajokortti tulee
olla, jotta liikkuminen onnistuu sujuvasti. Vertaistukitoiminnan ideologian ja matalan kynnyksen
toiminta-ajatuksen on oltava tuttu.
Pääkaupunkiseudun palvelujärjestelmä
(sosiaalitoimi, työkkäri, Kela, A-klinikat, päihdekuntoutuslaitokset jne...) on tunnettava hyvin
! Projektityöntekijän tulisi olla halukas sitoutumaan hankkeeseen neljän vuoden ajaksi.

Kokemusasiantuntijalta emme vaadi koulutusta tai aiempaa työkokemusta alalta.
Edellytämme, että oma raittius on jo vakaalla pohjalla, ja elämäntilanne sellainen, että
sitoutuminen 6 - 12 kk työsuhteeseen on mahdollinen. Kokemusasiantuntijan tulisi tulla hyvin
toimeen erilaisten ihmisten kanssa, ja olla helposti lähestyttävä.

Työyhteisömme ja -ympäristömme on varsin rempseä ja vilkas, joten olethan lisäksi
huumorintajuinen, sosiaalinen, oma-aloitteinen, joustava, reipas ja yhteistyökykyinen, ja pystyt
työskentelemään ympäristössä, jossa ei välttämättä rauhallista ja hiljaista soppea löydy.
Takaamme, että tylsää ei porukassamme ainakaan tule olemaan!

Työpaikan osoite: Stop Huumeille ry, Pakkamestarinkatu 2, Helsinki

Työ alkaa kevään aikana (sopimuksen mukaan).

Työaika on 6 h/pvä eli 30 h/vko. Työtehtäviä saattaa olla myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Palkkaus sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Liitäthän hakemukseesi
palkkatoiveen.

Kirjalliset hakemukset osoitteeseen Stop Huumeille ry, Pakkamestarinkatu 2, 00520 Helsinki.
Kuoreen merkintä "Radalta himaan" ja "projektityöntekijä" tai "kokemusasiantuntija"
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Hakemusten tulee olla perillä perjantaina 29.3.2013 klo 14 mennessä.

Yhteyshenkilö: Mytty Messmer, info@stophuumeille.fi
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