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Projektikonsortiolla on ollut kiireisiä kuukausia ja
projekti on edennyt kohti viimeisiä vaiheita!
Euroopan

terveystilanne

huomattavasti

projektin

on

vaikuttanut

toimintaan.

Projektin

toiminta-aikaa on jatkettu helmikuuhun 2021,
jolloin partnereilla on mahdollisuus toteuttaa
projektiin
partnereista

liittyviä
on

toimia

paremmin.

joutunut

Osa

toteuttamaan

pilotointeja ja tulostenlevitystapahtumia verkossa,
osa on pystynyt toteuttamaan ne kasvotusten.
Pandemian vuoksi Belfastiin alunperin suunniteltu
loppukokous toteutettiin virtuaalisesti.

VIIMEAIKAINEN TOIMINTA
Viimekuukausina partnerit ovat:
• Pilotoineet tuotokset IO1 ja IO2
jokaisessa partnerimaassa (kasvotusten
ja virtuaalisesti)
• Järjestäneet tulostenlevitystapahtuman
jokaisessa partnerimaassa (kasvotusten
ja virtuaalisesti)
•

Osallistuneet

viimeiseen

projektikokoukseen, joka järjestettiin
verkossa 27. marraskuuta.
•

Levittäneet tietoa projektista.

Wsparcie Komisji Europejskiej przy tworzeniu tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, która odzwierciedla
jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek
wykorzystanie informacji zawartych w tych publikacjach.

MISTÄ
PROJEKTISSA
OLIKAAN KYSE?

MITEN

VOIT

HYLDYNTÄÄ

PROJEKTIN TUOTOKSIA?
Kaikki

projektin

tuotokset

ovat

saatavilla

verkkosivuillamme. Tuotokset ovat:
•

IO1:

HYVINVOINTINEUVOJAN

KOULUTUSOHJELMA:
ON-CALL
kehittää
ihmisten

-PROJEKTIN
heikommassa

tavoitteena
asemassa

terveysosaamista

on

koulutusohjelman

avulla

hyvinvointineuvojia,

jotka

koulutetaan
edistävät

ja

parantavat terveysosaamista yhteisössään.

olevien

kouluttamalla

Tämän

•

IO2:

TÄYDENNYSKOULUTUSOHJELMA:

vapaaehtoisia hyvinvointineuvojia ohjaamaan

Täydennyskoulutusohjelma

heitä kohti terveellisiä elämäntapoja.

Hyvinvointineuvojan

kouluttajille

koulutusohjelman

toteuttamisen ja Digitaalisen työkalupakin
käytön tukemiseksi.

Projekti pyrkii jakamaan terveysaiheista tietoa
ihmisille, joilla ei ole aiemmin elämässään

•

juuri ollut tilaisuutta oppia näitä tärkeitä
aiheita.
ON-CALL -projekti on pian päättymässä,
mutta kehitetyt resurssit ovat jatkossakin
kaikkien hyödynnettävissä verkkosivuillamme.
Haluamme kiittää teitä kaikkia siitä, että olette
olleet mukana projektin eri vaiheissa. Ja
samalla rohkaisemme pitämään yhteyttä
paikallisen ON-CALL partnerin kanssa, mikäli
haluatte
tietoa
vastaavista
aloitteista
tulevaisuudessakin.

Kiitokset mielenkiinnostanne!

•

IO3: DIGITAALINEN TYÖKALUPAKKI:
Työkalupakki sisältää 36
minioppimateriaalia, jotka tukevat
hyvinvointineuvojien työskentelyä.
IO4:
VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ:
Verkko-oppimisympäristö
ON-CALL

-projektissa

sisältää

kaikki

kehitetyt

oppimateriaalit.
Vieraile

verkkosivuillamme,

luo

käyttäjätili

ja

hyödynnä kahden vuoden työmme tuloksia!

YHTEYSTIEDO11.2
3 ap.:
http://oncall.eu

http://www.facebook.com/
OnCallProject/
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