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ROVAN I EM EN KAU PU NGI N PERUSTURVATAUTAKUNTA

Rovalan Setlementti ry hakee Rovaniemen kaupungilta vuodelle 2020 toiminta-avustusta 32 472 euroa
monikulttuurikeskus MoniNetin toimintaan sekä 2 ohjaajan ll}O%työaika)ja 3 neuvojan (85% työaika)

tukityöllistämiseen, Neuvojat ovat pääasiassa maahanmuuttajataustaisia.
MONIKULTTUURI KESKUS MONINET

Toiminnan tarkoitus on tukea maahanmuuttajien osallisuutta, osallistumismahdollisuuksia ja omia
voimavaroja. Tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja suomalaisten kohtaamista ja sosiaalista
kanssakäymistä sekä tukea maahanmuuttajien kotoutumista ylläpitämällä ja kehittämällä toimintoja
asiakaslähtöisellä, ennaltaehkäisevällä otteella. MoniNetin toiminta koostuu useasta toimintamuodosta:
STEA:n Ak-rahoituksella toteutettava (OTl-toiminta on alkanut vuonna 2001. Myös Rovaniemen
seurakunta
rahoittaa toimintaa pienimuotoisesti. KOTI-toiminnan lisäksiMoniNetissa on määräaikaisia
kehittämishankkeita.
MoniNetin toiminta on kaikille maahanmuuttajille avointa matalan kynnyksen toimintaa. Osallistuminen
on
vapaaehtoista. Asiakkaat ohjautuvat toimintaan ioko itsenäisesti, tuttavan tai perheenjäsenen
kautta tai
Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksen, TE-palvelujen, kotouttamiskoulutuksen taijonkin
muun
yhteistyötahon ohjaamana. Erityiskohderyhmänä ovat kotoutumisajan ulkopuoliset kotiäidit,
nuoret ja
ikääntyvät. lso osa asiakkaista on pakolaistaustaisia, joiden palvelutarve on usein suurempi kuin
muilla
perusteilla maahan tulleilla. Asiakaskunta on kuitenkin heterogeeninen; asiakkaita
on luku- ja
kirjoitustaidottomista korkeakoulutettuihin. Moninet on avoinna joka arkipäivä.

Moninetin päätoim intamuodot ovat:
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ohjaus- ja neuvontapalvelut: laaja-alaista apua ja tukea arkielämän asioihin,
asumiseen, digitaalisten
palveluiden käyttöön, hakemuksiin ja viranomaisasioihin, kulttuuritietouteen,
työelämään jne.

omakielinen ohjaus ja asiointiapu. Toteutetaan erikielisten neuvojien toimesta.
suomen kielen oppimisessa tukeminen: suomen kielen ryhmät, tarpeen mukaan

pienryhmät' Kieliryhmiin osallistuvat usein maahanmuuttajat, jotka odottavat

myös yksilö- ja

kotoutumiskoulutukseen pääsyä tai eivät jostain syystä voi osallistua kokopäiväopiskeluun.
toiminnalliset ryhmät tai tapaamiset, kuten käsityö-, ruoanvalmistus-, taidetai liikunnalliset ryhmät.
teemaillat: tietoa työelämästä, yrittäjyydestä, opiskelusta, taloudesta, asumisesta,
palvelujärjestelmästä ym. yhteiskuntaan ja kotoutumiseen liittyvistä
asioista, Teemaillat järjestetään
yhteistyössä maahanmuuttajasosiaalityön ja paikallisten toimijoiden
kanssa.
retket ja tapahtumat: ulkoilutapahtumat, kulttuuritapahtumat, marjaretket,
tutustumisretket.
"olohuonetoiminta": vapaamuotoista ajanviettoa, kahvittelua ja juttelua.

Viihtyisät toimintatilat Rovaniemen kansalaistalossa lisäävät edelleen
mahdollisuuksia monipuolisen
toiminnan järjestämiseen. Ehdotuksia uusista toimintamuodoista tulee
niin asiakkailta kuin
yhteistyöverkostoltamme. Moninet tekee aktiivista verkostotyötä
asiakaspinnasta asiantuntijatasolle
alueellisten järjestöjen ja viranomaisten kanssa sekä valtakunnallisten

toimijoiden parissa.
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