Hakuaika koulutukseen: 23.4. – 7.6.2013
Koulutukseen hakeminen: Oman alueen Työ- ja
elinkeinotoimiston kautta
tai osoitteesta
www.mol.fi
(Työvoimakoulutukset >
hakusanana toimii
kurssinumero)
URA-kurssinumero:
645555
Lisätietoja koulutuksesta:
Koulutus perustuu Passari-hankkeessa vuosina 2010–2011 kehitettyyn työllistymispolkumalliin.
Koulutuksesta ja työllistymispolkumallista lisätietoa www.passari.fi -verkkosivuilla.
Lisätietoa koulutuksesta antaa myös oman alueen Työ- ja elinkeinotoimisto.
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Kuvat ja graafinen suunnittelu Rhinoceros Oy, kirjapaino Star-Offset Oy, Helsinki 2013

Tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia kotityöpalvelualan työtehtäviin ja edistää hänen työllistymistään alan yrityksiin. Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksia kotityöpalvelualan-, puhdistuspalvelualan ja kiinteistöhuoltoalan ammattilaiseksi tai lähihoitajaksi.

Kohderyhmä:
Helsingissä tai Espoossa asuva työtön henkilö, joka haluaa
työllistyä ihmisläheiseen käytännön työhön. Opiskelijalta
edellytetään hyvää suomen kielen taitoa ja hyvää terveydentilaa.

Koulutuksen ajankohta on 12.8.2013 – 1.11.2013. Koulutuksen
tietopuolinen opetus (6 ov) toteutetaan Stadin aikuisopistossa ja
työharjoittelu (6 ov) tapahtuu alan yrityksissä.

Kuva Shutterstock

Koulutuksen toteutus:

Koulutuksen sisältö:

• Työntekijänä kotityöpalvelualalla
• Asiakkaan kodissa toimiminen (sisältäen Palveluja kotiin -passin)
• Kodin siivous ja tekstiilihuolto
• Kodin ruokahuolto (sisältäen Hygienia-passin)
• Avustaminen ja asiointi (sisältäen EA-1)
• Kodin teknisten laitteiden käyttö
• Kodin huoltotyöt ja piha-alueen hoito
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