NUOTTI - Valmennus
16–30- vuotiaille NEET-nuorille
Kenelle:

Hakeminen:

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu ilman koulutus
tai työpaikkaa tai ei asepalveluksessa oleville
16-30-vuotiaille NEET-nuorille,



joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt
joiden oletetaan hyötyvän valmennuksellisesta tuesta.

Yhteistä valmennuksen kohderyhmään kuuluville
nuorille on se, että heillä on muita nuoria suurempi riski jäädä opiskelu- tai työelämän ulkopuolelle myös tulevaisuudessa.
Tavoite:
NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on, että nuori
kiinnostuu elämäntilanteestaan, tulevaisuuden
suunnittelusta ja opiskelu- tai työelämään suuntaamisesta. Valmennuksella tähdätään siihen, että
sen päätyttyä nuorella on uskoa muutoksen mahdollisuuteen ja ymmärrystä omien voimavarojensa
sekä vahvuuksiensa hyödyntämisestä muutoksessa.

Nuorella voi olla sairaus tai vamma, mutta se ei
ole edellytys valmennuksen myöntämiselle. Nuori
voi hakea valmennukseen ilman todettua sairautta
eikä hän tarvitse lääkärin lausuntoa hakemista
varten.
Valmennukseen pääsemiseksi riittää, että nuori ilmaisee työntekijälle tai nuoren kanssa työskentelevä toteaa, ettei nuori yksin jaksa tai selviydy
oman elämänsä suunnittelusta. Nuoren kokonaistilannetta tarkastellaan entistä kevyemmin, painottamatta erityisesti mitään toimintakyvyn osa-aluetta.
Jos ei ole tiedossa sovittua toimintamallia Kelan
kanssa, ota yhteyttä Kelan kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.
Nuori:
Voit itse ottaa yhteyttä Kelaan 020 692 205 ja
kerro halukkuudestasi osallistua Nuotti-valmennukseen. Virkailija haastattelee sinut puhelimitse.

Rakenne:

Haastattelun perusteella Kelan virkailija tekee
kuntoutuspäätöksen.

NUOTTI-valmennus koostuu enintään 20 tapaamisesta nuoren kanssa. Valmennukseen sisältyy
lisäksi säännöllinen yhteydenpito valmentajan ja
nuoren välillä sekä verkostotyö. Valmennus toteutetaan 10 kk sisällä sen käynnistymisestä.

Kunnonpaikan työntekijä ottaa nuoreen yhteyttä
valmennuspäätöksen saavuttua Kunnonpaikkaan.
Työntekijä sopii nuoren kanssa puhelimitse ensimmäisen tapaamisen ajankohdan ja toteutuspaikan.

Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arjen
ympäristössä esimerkiksi kirjastossa tai kahvilassa.

Lisätietoja palveluista:
Jani Heikkurinen
0447889493
jani.heikkurinen@kunnonpaikka.fi

Kylpylähotelli
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NEET-nuoren määritelmä
NEET-nuori määritellään nuoreksi, joka ei ole työssä, koulutuksessa (tutkintoon johtava koulutus tai kurssi)
eikä asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta suorittamassa.
NEET-nuoria voidaan tunnistaa viidestä eri luokasta:






työttömät nuoret, jotka ovat työnhakijoita
työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret, jotka ovat vammaisia tai sairaita tai pitävät huolta läheisistään
passiiviset tai lannistuneet ilman terveydellisiä rajoitteita olevat nuoret, jotka eivät hakeudu työhön
eivätkä koulutukseen
mahdollisuuksia etsivät nuoret, jotka eivät hakeudu työhön tai koulutukseen, koska odottavat tilanteeseensa parempaa mahdollisuutta
vapaaehtoisesti taitojaan kehittävät nuoret.

NUOTTI-valmennusta suositellaan esimerkiksi silloin, kun nuori








on asiakkaana Ohjaamossa, Etsivässä nuorisotyössä tai TYP-toimipisteessä ja asiantuntija-arvion
mukaan heikentynyt toimintakyky haittaa tai estää opintojen selvittelyä ja suunnittelua tai työllistymistä
ei kykene tai ole motivoitunut suunnittelemaan elämäänsä eteenpäin tai luomaan tavoitteita tulevaisuudelle
on toistuvasti keskeyttänyt opintonsa, ja on lannistunut hakemaan apua ”palveluviidakossa”
on keskeyttänyt ase- tai siviilipalveluksen ja elämäntilanne on selkiytymätön
päihdeongelmastaan huolimatta pyrkii muuttamaan elämäänsä ja tarvitsee muutokseen hoidon ja
päihdekuntoutuksen ohella muuta kuntoutuksellista tukea
on vapautunut vankilasta ja ammatillinen jatkosuunnitelma on epäselvä.

Lisäksi harkittaessa NUOTTI-valmennusta tulee kiinnittää huomiota esimerkiksi nuoreen, jolla on
 vuorokausirytmit sekaisin
 peli- tai päihderiippuvuus
 kuormitusta omaisen menetykseen tai vanhempien avioeroon liittyen tai perheen muut vaikeat psykososiaaliset rasitukset kuten omaisriippuvuus tai muu nuoren liian suuren vastuun kantaminen
 velkataakka tai raha-asiat sekaisin
 aikuistumiseen ja itsenäistymiseen liittyviä ongelmia.
Nuorilla on tietoja, taitoja ja kykyjä, jotka heidän tulisi osata ja haluta ottaa käyttöönsä toimiakseen tavoitteellisesti ja vastuullisesti.
Tulevaisuuden suunnittelua varten heikommassa asemassa oleva nuori tarvitsee tukea tavoitteidensa laatimisessa ja toteutumisessa.
Lisäksi nuorta tulee rohkaista ottamaan omat voimavarat käyttöönsä.
NUOTTI-valmennuksessa kiinnitetään huomiota nuoren voimavaroihin ja tuetaan sitä, ettei nuori luovuta.
Lisätietoja
Nuotti-Valmennuksesta:
Jani Heikkurinen
0447889493
jani.heikkurinen@kunnonpaikka.fi
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