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ATL-hankkeen viimeinen kansainvälinen kokous pidettiin Firenzessä 27. ja 28. lokakuuta. Päivät

olivat täynnä hienoja kokemuksia, joista meidän on kiitettävä italialaisia kumppaneitamme.

Firenze on kaupunki, joka on täynnä taidetta, historiaa, jossa tuhannet turistit vierailevat

päivittäin, ja jossa monet järjestöt työskentelevät ahkerasti joka päivä tukeakseen kaupungin

monia asunnottomia ihmisiä.

Sen lisäksi, että hanketiimillä oli tapaamisessa mahdollisuus viimeistellä ja arvioida hanketta,

vieraat pääsivät tutustumaan asunnottomuuden parissa työskenteleviin organisaatioihin,

innovatiivisiin kotouttamisohjelmiin ja kaduilla tehtävään työhön vertaistukihenkilön

opastuksella. Vierailun huipensi paikallisen yhteistyökumppanin järjestämä hankkeen

kansainvälinen päätöskonferessi.
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ATL project partners visiting the
Albergo Popolare in Florence

Ensimmäiseksi vierailimme La

Fenicen päiväkeskuksessa, joka

tukee Firenzen asunnottomia

monipuolisten palvelujen avulla.

La Fenicen asiakkaaksi pääsee

kolmella eri tavalla:

yhteydenottohaastattelun tai

rekisteröinnin kautta, tai sitten

päiväkeskuksen toimintaan

osallistumalla. Päiväkeskuksessa

asiakkaat pääsevät suihkuun ja

pesulaan, mutta he saavat

tarvittaessa myös psykiatrista ja

psykologista tukea.



Viidentoista minuutin kävelymatkan päässä oleva Progetto Arcobaleno tarjoaa suojaa,
oikeudellista neuvontaa, suojeluohjelmia, ammatillista koulutusta ja työllisyysneuvontaa. Se on
avoinna 24/7, ja se tarjoaa majoitusta ja palveluja sekä erityisapua huumeriippuvaisille ja
ihmiskaupan uhreille, kielikursseja ja ammatillista koulutusta. Myös monia
kulttuuriaktiviteetteja järjestetään, kuten esityksiä hätämajoituksen asukkaita kiinnostavista
aiheista.

Vierailu päättyi Java-keskukseen. Keskus on kaupungin sydämessä sijaitseva turvallinen tila,
joka on auki myöhään yöhön asti. Se on omiaan yhteyden luomiseen huumeriippuvuudesta ja
muista ongelmista kärsiviin ihmisiin. Keskuksella on katutyöryhmä, jossa ATL-projektin
puitteissa koulutettu vertaistukihenkilö työskentelee. Hän toimii siltojen luojana katutyötiimin
ja asiakkaiden välillä. Tiimi tekee yhteistyötä terveyspalveluja tarjoavan tahon kanssa. Tämä
verkostoituminen mahdollistaa tehokkaiden ja laadukkaiden palvelujen tarjoamisen.

Päivä päättyi toiseen jakamisen arvoiseen kokemukseen. Italialaiset kollegat järjestivät meille
vierailun museoon yhdessä AMIR-yhdistyksen kanssa. AMIR on arkeologiryhmä, joka kouluttaa
pakolaisia ja maahanmuuttajia museo-oppaiksi. Meillä oli ilo nauttia opastetusta kierroksesta
Museo degli Innocentissa.
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Hankkeen kansainvälinen
päätöskonferenssi pidettiin 28.
lokakuuta. SMES Italia järjesti
loistavan konferenssin, johon
osallistui alan ammattilaisia sekä
viranomaisia ja päätöksentekijöitä.
Meillä oli mahdollisuus kuunnella
kolmen ATL-koulutukseen
osallistuneen vertaistukihenkilön
tarinat.  Kaikki he kertoivat meille,
mikä motivoi heitä aloittamaan
tämän ohjelman  ja miltä heistä
tuntui koulutuksen aikana ja sen
jälkeen.  Tässä yhden heistä
kokemuksia:
.

Photo by Tierra Mallorca / Unsplash

Final International Conference
of the ATL project in Florence
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 "Ei ollut helppoa astua vertaistukihenkilön saappaisiin ehkä siksi, 
että kun elämässä kohtaa uusia asioita, on tapana pelätä, ettei ole sen
tasalla. Suurin pelkoni oli, että olisin roolissa, jossa olisin vaarassa
pettää nämä ihmiset lupaamalla tien ulos tilanteesta, joka on
itsessään monimutkainen: sosiaalipalvelut eivät tarjoa suuria
mahdollisuuksia päästä eroon asunnottomuudesta. Voin todeta tämän
omasta kokemuksestani."

"Pohjimmiltaan uskon, että jos henkilö voi, jopa vain 5 minuutin ajan
jokapäiväisessä elämässään, 1000 edessä olevan esteen joukossa,
unohtaa vaikeudet ja tuntea itsensä kuulluksi, tämä voi vaikuttaa ja
olla helpotus ja pieni voitto vertaistukihenkilölle."

"Vertaistukihenkilöinä meidän on yritettävä lähestyä palvelun
käyttäjiä ystävällisesti ja avoimesti ja pystyä arvioimaan eri tekijöitä,
jotka ovat saattaneet vaikuttaa henkilön asunnottomuuteen; pystyä
tunnistamaan vaikeudet, joita nämä ihmiset käyvät läpi, unohtamatta,
että on monia tekijöitä, jotka voivat johtaa siihen, ja että kuka tahansa
voi joutua asunnottomaksi.”

"On tärkeää, että vertaistukihenkilö muistaa tukea saavan ihmisen
olevan päähenkilö matkallaan.”

3



Erilaisia koulutusmateriaaleja on

kehittänyt kumppaniorganisaatioiden

ammattilaisista koostuva tiimi.

Asunnottomien kanssa

työskenteleville ammattilaisille on

laadittu opetusmateriaali

vertaistukihenkilöiden

valmennuksesta. Koulutusohjelma

tarjoaa ammattilaisille vaiheittaiset

ohjeet asunnottomuutta kokeneiden

ihmisten kouluttamiseksi

vertaistukihenkilöiksi, ja toinen

käsikirja on suunniteltu erityisesti

lisäresurssiksi tulevien

vertaistukihenkilöiden tukemiseksi

valmennuksen aikana. 

 Vertaistukihenkilöille suunnattun

käsikirjan tueksi hankkeessa on myös

tehty lautapeli, joka harjoittaa

vertaistukihenkilön taitoja

turvallisessa ympäristössä. Pelistä on

kehitetty myös online-versio.

ATL-hanke on nyt saavuttanut odotetut tulokset hankekautta varjostaneesta

koronapandemiasta huolimatta. Hankkeen pääkoordinaattorina toimi espanjalainen Intras-

säätiö ja hankekumppaneina oli viisi muuta organisaatiota: Restorative Justice for All

International Institute (Iso-Britannia), Caritas Archidiecezji Warszawskiej (Puola), SMES Italia -

Mental Health and Social Exclusion (Italia), Helsingin Diakonissalaitoksen Säätio (Suomi) ja

Society of Social Psychiatry P. Sakellaropoulos (Kreikka).
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Valmennuksia on järjestetty viidessä maassa (Espanja, Kreikka, Italia, Puola, Suomi)

koulutusmateriaalien testaamiseksi. Yhteensä 73 ammattilaista ja 56 vertaistukihenkilöä on

osallistunut valmennuspilotteihin. Näiden pilottien tulokset ovat olleet erittäin myönteisiä,

erityisesti siksi, että osallistujat ovat korostaneet, että koulutus on ollut erittäin motivoivaa ja

antanut vertaisvalmennettaville toivoa siitä, että he voivat hyödyntää elämänkokemustaan

auttaakseen muita ihmisiä. Kaikissa kumppanimaissa järjestettiin seminaareja hankkeen

tulosten levittämiseksi. Tämä on jokaisen Erasmus+ -hankkeen keskeinen tavoite:

eurooppalaisten tuominen yhteen.

ATL-hanke on tarjonnut asunnottomuutta kokeneille monipuolisen valmennusmateriaalin,

jonka avulla he voivat hyödyntää omaa elämänkokemustaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Valmennuksen avulla vertaiskoulutettavat ovat hioneet monia taitojaan sekä parantaneet

omia mahdollisuuksiaan työllistyä.

Hankkeen tuloksia voidaan käyttää näyttöön perustuvana todisteena, jolla vaikutetaan

päättäjiin vertaistukihenkilöiden työn integroimiseksi asunnottomuutta koskevaan

päätöksentekoon ja asunnottomien tarpeita paremmin vastaavien palveluiden luomiseksi. 

Tämän hankkeen ansiosta meillä on perusta uskoa, että vertaistoimijoiden integroiminen

asunnottomien palveluihin voi parantaa hoidon vaikuttavuutta ja palvelujen jatkuvuutta.

Kaikki kehitetyt koulutusmateriaalit ovat saatavilla hankkeen verkkosivuilla 

www.atl-project.eu, jotta alan ammattilaiset voivat käyttää niitä itsensä ja tulevien

vertaistukihenkilöiden kouluttamiseen.
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Hankekumppanit
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Ota yhteyttä: cer@intras.es
 

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of
 the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any

 use which may be made  of the information contained therein."

Klikkaa logoa lukeaksesi lisää
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