Nuoret SIB Tampere
- ohje työntekijöille ja perheille

Mistä on kyse?
Nuoret SIB-hanke tukee huostaanotettuja nuoria
saavuttamaan toisen asteen tutkinnon ja
siirtymään työelämään. Nuorelle tarjotaan tukea,
jota he itse kokevat tarvitsevansa. Tukea voidaan
tarjota esimerkiksi opiskeluun, asumiseen,
kesätöihin, työllistymiseen, itsenäistymiseen ja
arjenhallintaan liittyen. Lisäksi nuoren on
mahdollista saada rinnallakulkija, neuvonantaja ja
vertaistukea. Tavoitteena on, että sama aikuinen
pysyy nuoren rinnalla koko ajan.
Palvelut ovat nuorelle maksuttomia. Nuori saa
palveluja 25-vuotiaaksi saakka ja voi halutessaan
poistua ja palata toiminnasta missä vaiheessa
tahansa. Nuori on oikeutettu palveluihin, vaikka
hänen asuinkuntansa muuttuisi. Tavoitteena on,
että 80 % vuonna 2020 huostassa olleista nuorista
saa toisen asteen tutkinnon ja on työllistynyt tai
opiskelee 25-vuotiaana.

Mikä SIB?
SIB tulee sanoista Social Impact Bond. Se on
vaikuttavuusinvestoimisen muoto, joka on kunnalle
uusi tapa rahoittaa hyvinvointia edistävää työtä ja
ehkäistä syrjäytymistä. SIB-ohjelmassa sijoittajilta
kerätään varoja SIB-rahastoon, josta rahoitetaan
lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät hankkeet.
Toimintaa mitataan koko ohjelman ajan, ja jos
hyvinvointitavoitteet saavutetaan, kunta palauttaa
sovitun summan SIB-rahastoon. Julkinen sektori
maksaa näin ollen vain saavutetuista tuloksista.

Mitä palveluja nuori saa?
- Kokonaisvaltaista ja suhdeperustaista
tukea
- Rinnallakulkijan, neuvonantajan
o Valmentaja/ Vamos, Diakonissalaitos
o Nuorisokumppani/ SOS-Lapsikylä
- Etä- ja ryhmävalmennuksia, mm.
o Arjen taidot
o Opiskelu-ja työelämätaidot
o Mielenhyvinvointi
- Yksilöllisiä lisäpalveluja tarpeen mukaan
- Vertaistukea
- Erityisesti koulutukseen ja
työllistymiseen liittyvää tukea
- Työelämäkokeilut, kesätyöt ja
yritysyhteistyö
- Kokonaisuudessa tärkeää
o Nuorten osallisuus
o Motivointi ja tulevaisuudenusko
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Mitä minun tulee tehdä, jotta
tämä onnistuu?

Keneen voin olla yhteydessä
epäselvissä tilanteissa?

Nuoren oma työntekijä/sijaisvanhempi on
ensiarvoisen tärkeässä asemassa, kun nuorelle
viestitään mahdollisuudesta osallistua
palvelukokonaisuuteen. On tärkeää, että nuoren
oma työntekijä/sijaisvanhempi kertoo nuorelle
mistä on kyse ja selvittää hänen halukkuutensa
osallistumiseen.

Voit olla yhteydessä hankkeen projektipäällikköön
missä vaiheessa prosessia tahansa, jos sinulle herää
kysymyksiä tai kaipaat tukea esimerkiksi nuoren
kanssa käytävään keskusteluun toimintaan
lähtemisestä.

Tehtäväsi vaiheet:

1. Kerrotaan nuorelle Nuoret SIB
-toimintakokonaisuudesta.
2. Tiedustellaan, onko nuori
kiinnostunut osallistumaan.
3. Mikäli nuori haluaa mukaan,
käydään läpi tietosuojalomake sekä
suostumuslomake, jonka nuori
allekirjoittaa.
4. Ilmoitetaan projektipäällikölle
haluaako nuori osallistua
toimintaan vai ei
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Ketkä mukana?
Tampereen kaupunki
FIM Pääomarahastot Oy
Lastensuojelun Keskusliitto
Tampereen sijais- ja jälkihuolto
Palveluntuottajat; mm.
Diakonissalaitos/Vamos, SOSLapsikylä/Nuorisokumppani
Sijaisperheet ja
lastensuojelulaitokset

