Tyhjennä lomake

Muutosilmoitus
KU 55
NUOTTI-valmennus - Valmentajan tiedot
Lisätietoja www.kela.fi/yhteistyokumppanit tai
www.kela.fi/kuntoutuspalvelut

Täytä lomake huolellisesti.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme yhteyttä.
Voit toimittaa lomakkeen ja sen liitteet postitse.

Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
www.kela.fi/palvelunumerot

1. Palveluntuottaja
Palveluntuottajan nimi

Y-tunnus

Vakuutuspiiri
Tällä lomakkeella ilmoitettava valmentaja korvaa seuraavan valmentajan:

Kyseessä on valmentajan vaihdos tai yli 4 kuukauden sijaisuus

Kyllä

Ei

Kyseessä on valmentajan vaihdos alle 4 kuukauden sijaisuus

Kyllä

Ei

Muutoksen ajankohta _____._____._________ – _____._____._________

2. Valmentaja
Valmentajan nimi
Valmentajan koulutus (AMK-tutkintoihin rinnastetaan myös vastaavat vanhemmat opistoasteen tutkinnot)
psykologi
toimintaterapeutti (AMK)
sairaanhoitaja (AMK)
terveydenhoitaja (AMK)
sosiaalityöntekijä
sosionomi (AMK)
kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
yhteiskuntatieteiden maisteri (opintosuunta nuorisotyö tai nuorisotyön tutkimus)
kasvatustieteen maisteri (suuntauksena muu kuin varhaiskasvatus)
yhteisöpedagogi (AMK).
Valmentajaa koskevien tietojen antaja vakuuttaa, että valmentaja täyttää henkilöstölle asetetun kokemusvaatimuksen
Kyllä

Ei

Valmentajalla on oltava vähintään 2 vuoden työkokemus opetus-, ohjaus-, valmennus-, neuvonta-, hoito- tai kuntoutustehtävissä
nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Työkokemus on kertynyt opetustoimen, työvoimahallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon tai
kuntoutuksen toimialoilla. Työkokemus on kertynyt viimeisten 6 vuoden aikana koulutusvaatimuksena olevan tutkinnon
suorittamisen jälkeen (esimerkiksi opintojen aikaista harjoittelua tai muuta työkokemusta ei lasketa).
Työkokemus perustuu tosiasialliseen työhön pois lukien keskeytykset esimerkiksi virkavapaan tai perhevapaan seurauksena.
Työkokemus karttunut pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi siten, että valmentaja on työskennellyt em. tehtävissä neljä vuotta
tehden 50 % työaikaa.
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3. Valmentajan työkokemus
Valmentajan työkokemus nuorten (16-29v) kanssa työskentelystä (huom. palvelunkuvauksen mukainen vähimmäisvaatimus on
2 vuotta)
vähimmäisvaatimuksen mukainen 2 vuotta
yli 2 vuotta - 4 vuotta
yli 4 vuotta - 6 vuotta
yli 6 vuotta - 8 vuotta
yli 8 vuotta.
Valmentajan kokemus nuorten (16-29v) kanssa tehdystä verkostotyöstä viimeisen kahden vuoden ajalta
viikoittain
2-4 kertaa kuukaudessa
harvemmin.
Kokemus verkostotyöstä viimeisen kahden vuoden ajalta
Ilmoita ne toimijat, joiden kanssa valmentaja on tehnyt yhteistyötä sekä yhteistyön tiheys (viikottain, 2-4 kertaa kuukaudessa,
harvemmin)
Ohjaamo/Etsivä nuorisotyö
TYP
Sosiaalitoimi
Terveydenhuollon palvelut
TE-toimistot
Muut nuorten kohderyhmän kannalta
merkitykselliset toimijat (esim. Vamos,
nuorten kehittämishankkeet).
Mitkä? Vastaus alle.

Valmentaja on suorittanut Ratkaisukeskeinen valmentaja –koulutuksen, laajuus 20 op

Kyllä

Ei

Valmentaja on suorittanut neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen (20 tai 30 opintopistettä)

Kyllä

Ei

Valmentajalla on ICF –Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen
koulutuksen (2pv/16 oppituntia)

Kyllä

Ei

Valmentajalla on motivoiva haastattelu –koulutus

Kyllä

Ei
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Lomakkeen alkuun

