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FSKC
_______________________________________________________________________________________
Det lokala utvecklingsarbetet under tiden för utvecklingsprogrammet/Paikallinen kehittämistyö
muutosohjelman aikana
FSKC har utvecklat och genomför konceptet ”Delaktighetsnätverk för professionella” kring temat barns och
ungas delaktighet i ett samarbete mellan kompetenscentret och Huvudstadregionens samt Nylands LAPEprojekt. FSKC har deltagit i organiseringen och förverkligandet av samutvecklingsdagar och seminarium, samt
av webbutbildningen ”Skapa förtroende”. FSKC har lyft svenska frågor bl.a. genom det svenska LAPE-nätverk
som sammankallats i samarbete med LAPE-Huvudstadsregionen.
1. Lokalt utvecklingsarbete efter tiden för utvecklingsprogrammet /Paikallinen kehittämistyö
muutosohjelman jälkeen:
Som en del av nätverksarbetet utarbetas en handbok för nätverksarbete. Handboken är tänkt att fungera
som ett verktyg vid intresse att skapa ett dylikt nätverk för att stärka barns och ungas delaktighet. Intresse
har visats för modellen på kommunal nivå.
2. Koppling av utvecklingsarbetet på landskapsnivå under projekttiden/Linkittyminen maakunnalliseen
kehittämistyöhön muutosohjelman aikana:
I samarbete med Huvudstadsregionens LAPE har FSKC etablerat ett svenskspråkigt LAPE-nätverk för att lyfta
tvåspråkiga frågor. Vidare har FSKC tillsammans med Nylands övriga kompetenscenter regelbundet träffats
med LAPE-Nylands projektteam. Tillsammans har vi t.ex. planerat och genomfört olika seminarier och
samutvecklingsdagar för att lyfta fram specifika utvecklingsfrågor.
5. Förbindelse till utvecklingsarbetet på landskapsnivå efter projektidens slut/ Sidonnaisuudet
maakunnalliseen kehittämistyöhön muutosohjelman päätyttyä:
FSKC fortsätter bl.a. samarbetet med THL och övriga kompetenscenter på det sociala området vad gäller
barnskyddets samutvecklingskoncept. Dessutom kommer arbetet att fortsätta med design av Nylands
landskaps uppdrag för att stöda utveckling av social- och hälsovårdstjänster nationellt. I samband med detta
arbete kommer man att dra nytta av allt det som kommit upp inom LAPE som utvecklingspunkter för speciellt
svensk service.
6. Strukturella förändringar som uppstått under projekttiden/Muutosohjelman aikana syntyneet
rakenteelliset muutokset:
Med hänvisning ovan till punkt 5 om det Nyländska uppdraget kan man konstatera att strukturella
förändringar till vissa delar är under arbete. LAPE arbetets substans (det svenska arbetet) kommer att ges en
annan systematik för implementering av den svenska behovsbilden med hjälp av och igenom det ansvar som
åläggs Nylands landskap.
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Sammandrag/Yhteenveto
2018

2019

2022

Nätverksarbetet i
Nyland/Huvudstadsregionen
utvärderas. En förnyad
verksamhetsmodell framarbetas
och ”handbok för nätverksarbete”
skapas som stöd för framtida
nätverksarbete.

”Handbok för
nätverksarbete” delas ut
till FSKC:s och Mathilda
Wrede-institutets
svensk/tvåspråkiga
samarbetskommuner

I det nyländska
nationella
uppdraget finns
en
substansagenda
som baserar sig
på den
behovsbild som
uppgjort under
LAPE-projektet.

Förhoppningsvis, startar
flera (multiprofessionella)
nätverksgrupper.

2025

2030
Delaktighetsfrämjande
arbete i barn- och
familjetjänster är en
integrerad del av arbetet i
hela landskapet. Alla
professionella förstår och
använder aktivt sig av ett
barnperspektiv i sitt
arbete.

