NUPS -Nuorisotyön perussuunnitelma
Kokkolan nuorisopalveluiden laatima nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS), kuvaa nuorisotyön kasvatuksellista luonnetta ja toimintatapoja.
NUPS prosessin kautta avattiin Kokkolan nuorisopalvelussa
toteutettavan nuorisotyön arvopohja, päämäärät sekä käytössä olevat työmuodot. Perussuunnitelmaa on työstetty
vuodesta 2010 lähtien ja suunnitelmaa tarkistetaan ja päivitetään määrä-ajoin. Nups prosessin kautta on määritelty viisi
työmuotoa joilla pyritään saavuttamaan nuorisotyölle asetetut päämäärät.
1. Yhteiskunnallinen nuorisotyö
Nuorisopolitiikka,
avustustoiminta,
nuorisotyön suunnittelu
5. Kulttuurinen
yhteistyö
Estraditaiteen
koulu, tapahtumatoiminta

4. Yhteisöllinen
nuorisotyö
Nuorisotilatyö,
kouluyhteistyö

2. Kohdennettu
nuorisotyö
Pienryhmätoiminta,
tuetut harjoittelupaikat

3. Osallisuustoiminta / aktiivinen
kansalaisuus
Aktiiviryhmät,
nuorisovaltuusto

Kokkolan
nuorisopalvelut
Kokkolan nuorisopalvelut
tukee nuorten kasvua sekä
edistää nuorten elinoloja,
hyvinvointia ja aktiivista
kansalaisuutta. Tarjoamme
vapaa-ajan aktiviteetteja
nuorisotilojen ja tapahtumien myötä, myönnämme
avustuksia
nuorisojärjestöille ja –ryhmille sekä toteutamme paikallisia ja
kansainvälisiä projekteja.

Nuorisopalvelut myöntää
avustuksia n. 200.000 eur /
vuosi.
Toimipisteet
7 nuorisotilaa, nuorten tiedotuspiste HUBI, jonka tiloissa on
myös etsivän nuorisotyön toimisto, Estraditaiteen koulu ja
nuorisopalveluiden toimisto.

22 työntekijää
5-7 tuntityöntekijää

Yhteystiedot:
Kokkolan Nuorisopalvelut
PL 43, 67101 Kokkola
www.kokkola.fi/nuorisotyo
Nuorisotoimenjohtaja
Ronnie Djupsund
puh. 044 7809 263
etunimi.sukunimi@kokkola.fi

Nuorisosihteeri
Susanna Lakanaho
puh. 050 3435 048
etunimi.sukunimi@kokkola.fi

Nuorisotyön arvopohja

Nuorisotyön päämäärät

Nuorisotyö rakentaa tilanteita, joissa voidaan
tukea nuorten itsetuntoa, yhdessäoloa, kulttuureja ja kiinnittymistä yhteiskuntaan. Nuorisotyö
ei määrity ongelmalähtöisesti, vaan olennaista
on tukea nuorten siirtymiä (lapsuudesta aikuisuuteen, koulusta työhön jne).

1. Nuoren tukeminen yksilönä
Nuorisotyö tukee nuoren kasvua persoonaksi sekä vahvistaa hänen itsetuntoaan, itseilmaisuaan ja myönteistä
minäkuvaansa.
2. Nuoren sosiaalisen verkoston ja yhteiskuntakiinnittyneisyyden tukeminen.
Nuorisopalvelu pyrkii eri toiminnoissaan edistämään ja
tukemaan seuraavia suhteita:

Nuorisotyössä kohteena on nuori. Häntä ei nähdä esimerkiksi perheen, opiskelun tai työnteon
kautta. Nuoren persoonallisuuden tukeminen,
nuorten ryhmien vahvistaminen ja kokkolalaisten nuorten tukeminen perustuu seuraaviin
lähtökohtiin.

Alue ja oma
lähiympäristö
Luotettavat
ja turvalliset
aikuiset

Vapaaehtoisuus

Nuori

Maailma,
kulttuuri ja
luonto

Nuorisolähtöisyys

Yhdenvertaisuus

Palvelujärjestelmä
ja rakenteet

Osallisuus

Toiset nuoret

Nuorisotyö

Päätöksenteko ja
yhteiskunta

Luovuus

Nuorisotyö toteuttaa tehtäväänsä yhteistyössä muiden
palveluntuottajien ja kasvattajien kanssa.
Luotettava ja
turvalllinen
aikuisuus

Kasvatuksellisuus

Tasapuolisuus ja
oikeudenmukaisuus

3. Nuorten näkökulman tuominen päätöksentekoon ja
nuorten olosuhteisiin vaikuttaminen
Nuorisotyö vaikuttaa nuorten elinolosuhteisiin ja osallistamalla nuoria heitä koskevien asioiden, rakennusten ja
palvelujen suunnitteluun. Nuorisotyö tukee yleisiä, nuorten
elinolosuhteita parantavia ja niihin vaikuttavia asioita.

