TYÖTOIMINTA

Työtoiminnan pyrkimyksenä on luoda edellytyksiä asiakkaan
työlllistymiselle ja / tai koulutukseen siirtymiselle. Työtehtävät
räätälöidään yksilällisesti tukemaan asiakkaan tavoitteita. Työtehtäviä voi
tehdä ilman aiempaa kokemusta ja koulutusta. Mikäli asiakkaalla on jo
kokemusta ja koulutusta alasta, niin löydämme sopivan haastavia
työtehtäviä.

Teemme yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa. Osaaminen on
tunnistettu lähes jokaisessa työtehtävässä, mikä mahdollistaa
opinnollistamisen. Myös osatutkintojen suorittaminen on mahdollista.
Järjestämme ajoittain erilaisia korttikoulutuksia (hygienia,
työturvallisuus, EA1 jne.).
Työtoiminta sisältää yksilö- ja työvalmennusta sekä mahdollisesti
ryhmävalmennusta.
Sopimukset tehdään vähintään 3 kuukauden jaksoissa. Työtoimintapäiviä on sovitusti 1-4 päivää viikossa. Päivän kesto on 4 tuntia.
Aloituspäivä sovitaan yksilöllisesti.
Viranomaisen hyväksymä ja valvoma
sosiaalipalvelu.

Työtoiminnassa on kyse avustavista työtehtävistä,
joita toteutetaan monipuolisissa työpajaympäristöissä
ja aidoissa työympäristöissä.

SOPIMUSVUORI RY

Palvelut on suunnattu osallisuutta vahvistavan
kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen
kuntoutuksen asiakkaille.

Työtehtäviä on tarjolla eri aloilta

• catering, kahvila, ravintola
(Hiedanranta, Kanava)

• hius- ja kauneudenhoito
(Kaarisilta)

Työtoimintaa on seuraavissa toimipisteissä

• hyvinvointi- ja liikunta
(Kaarisilta, Kanava, Sorina)

• sosiaali- ja terveys
(Kanava, Sorina)

• ohjaustoiminta

SOPIMUSVUORI RY
To i m i n t a k e s k u s
Sorina

SOPIMUSVUORI RY
Työvalmennus
Hiedanranta

(Kanava)

• kiinteistönhuolto
(Hiedanranta)

sorina@sopimusvuori.fi
p 044 4554 731, 044 4554 749

hiedanranta@sopimusvuori.fi
p 044 4554 741, 044 4554 772

• kuljetus ja logistiikka
(Hiedanranta, Kanava)

• luonto- ja puutarha
(Hiedanranta, Kaarisilta, Verstas)

• peli

SOPIMUSVUORI RY
Työvalmennus
Kanava

SOPIMUSVUORI RY

Nuorten toimintakeskus
Verstas

(Verstas)

• puhtaanapito (siivous, pesula)
(Kanava)
• puutyöt

kanava@sopimusvuori.fi
p 044 4554 747, 044 4554 752

verstas@sopimusvuori.fi
p 044 4554 841, 044 4554 842

(Kanava)

• taide ja kulttuuri
(Hiedanranta, Kaarisilta, Kanava, Verstas, Sorina)

• tekstiili- ja erikoistekniikat

SOPIMUSVUORI RY
To i m i n t a k e s k u s
Kaarisilta

(Kanava)

• toimistopalvelut: taloushallinto, markkinointi, tapahtumasuunnittelu ja -järjestäminen, viestintä ja vaikuttamistyö
(Hiedanranta, Kanava)

• verhoilu
(Kanava)

kaarisilta@sopimusvuori.fi
p 044 4554 813, 044 4554 734

Info
info@sopimusvuori.fi
p 044 4554 711
www.sopimusvuori.fi

