EMPAD-projekti
Mahdollisuuksia oppimiseen ja osallisuuteen
mielenterveyskuntoutujille 2010–2012

EMPAD-projekti
Mahdollisuuksia oppimiseen ja osallisuuteen
mielenterveyskuntoutujille 2010–2012
an

ia

Sa
l

k sa

l

S l ove

nia l R u ot si l

Y hd

ys v

all

at

projektin koordinaattori
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
www.thl.fi

Polkuja työllistymiseen ja
koulutukseen
Yhteisöpohjainen kuntoutus
Yhteiskunnallinen osallisuus

Yhteystiedot
Projektipäällikkö Ville Grönberg
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
PL 30, 00271 Helsinki
+358 20 610 7130
ville.gronberg@thl.fi
www.empad-project.eu
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Mielenterveyskuntoutujien
osallisuuden ja oppimisen
haasteet
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EMPAD-koulutusohjelma:
Kaksi pilottikurssia 2011
Kaksi täydennyskoulutuskurssia 2012
Koulutusmateriaalit
Raportti yhteisöpohjaisesta
kuntoutuksesta ja klubitalotoiminnasta Euroopassa
Seitsemän projektiseminaaria
ja kolme työpajaa
Päätöskonferenssi

Projek
tin

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä
komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen
mahdollisesta käytöstä.
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Projektitapaamiset
Kansalliset seminaarit
ja työpajat
Päätöskonferenssi
Verkkosivut
Uutiskirjeet
EMPAD video
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Jatkuva EMPAD
kurssitarjonta 2013–
Lisää klubitalotoimintaa
Euroopassa
Klubitalotoiminnan
osaaminen paranee
Lisää mahdollisuuksia
työllistymiseen ja koulutukseen
kuntoutujille

www.empad-project.eu
Graafinen suunnittelu: Workshop Pälviä Oy I Paino: Juvenes Print, Tampere, Suomi 8/2011

Helsingin Klubitalot ry
Suomi

EMPAD-projekti
EMPAD-projektin tavoitteena on luoda
uusi koulutusohjelma mielenterveysalan ja
aikuiskoulutuksen ammattilaisille. EMPAD
projektissa kehitetään täydennyskoulutuskurssi,
jonka avulla voi tutustua yhteisöpohjaiseen
kuntoutukseen (CBR – Community-based
rehabilitation) ja erityisesti mielenterveyskuntoutujien klubitalotoimintaan. Klubitalotoimintamallissa keskeistä on usko
toipumiseen ja mahdollisuus saada tukea
sekä koulutukseen että työllistymiseen.

EMPAD-koulutus
EMPAD-projektin täydennyskoulutuskurssi pilotoidaan
projektin aikana. Valmis kurssikokonaisuus liitetään
osaksi Grundtvig-ohjelman eurooppalaista kurssitarjontaa
(http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm).
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Partnerit

 EMPAD koulutusohjelma
 Kaksi pilottikurssia 2011
  Kaksi täydennyskoulutuskurssia 2012
Koulutusmateriaalit

 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (projektin koordinaattori), Helsinki



 

 Sozialpsychiatrisches Zentrum des PARITÄTISCHEN in Bayern,

Clubhaus Schwalbennest & Clubhaus München Giesing, Saksa



EMPAD-kurssia varten tuotetut koulutusmateriaalit julkaistaan
projektin verkkosivuilla, joten aiheeseen on mahdollista
perehtyä myös etäopiskeluna. Mielenterveyskuntoutujat
toimivat projektissa kokemusasiantuntijoina. He ottavat
osaa koulutuksen ja koulutusmateriaalien suunnitteluun
ja kurssien järjestämiseen.

 Helsingin Klubitalot ry
 Raportti yhteisöpohjaisesta

kuntoutuksesta ja
klubitalotoiminnasta Euroopassa

 De Waterheuvel, Amsterdam, Hollanti
 Papilot, Zavod, Ljubljana, Slovenia

 Verkkosivut
 Fountain House Stockholm, Tukholma, Ruotsi

EMPAD-projekti parantaa yhteisöpohjaisen kuntoutuksen
laatua tarjoamalla täydennyskoulutusmahdollisuuksia
mielenterveysalan ja aikuiskoulutuksen ammattilaisille.
Pitkällä tähtäimellä projekti edistää yhteisöpohjaisen
kuntoutuksen ja klubitalotoiminnan leviämistä
Euroopassa uusille alueille ja uusiin maihin. Se parantaa
mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia osallistua
elinikäiseen oppimiseen ja yhteiskuntaan.

 Seitsemän projektiseminaaria ja

kolme työpajaa
 Päätöskonferenssi

 Fundatia Estuar, Bukarest, Romania
 Foundation UZTAI Fundazioa, Bilbao, Espanja – Baskimaa
 Zavod RUJ, Nazarje, Slovenia
 International Center for Clubhouse Development (ICCD), Yhdysvallat

