Nuorten siirtymävaiheen tukipalvelut

Nuorten siirtymävaiheen tukipalvelujen (Youth Transition Support) tarjoama tuki jatkuu COVID-19pandemian aikana. Palvelujen tarjoamistapa saattaa kuitenkin muuttua virallisten terveysohjeiden
mukaisesti.
Kasvokkain tapahtuvien tai ryhmätapaamisten sijaan yksilöllinen yhteydenpito asiakkaisiin tapahtuu nyt
puhelimitse, ja palveluntarjoajat toteuttavat ryhmätöitä eri sosiaalisen median alustoilla, kuten Zoom,
WhatsApp ja Facebook.
Palveluntarjoajat voivat käyttää puhelintulkkauspalveluja, jos asiakkaan englannin taito ei ole riittävä.
Tietoa COVID-19-taudista ja sen oireista

Mitä Nuorten siirtymävaiheen tukipalvelut (YTS, Youth Transition
Support) ovat?
YTS-palvelut auttavat nuoria humanitaarisen vastaanoton kautta maahan tulleita sekä haavoittuvassa
asemassa olevia, 15–25-vuotiaita siirtolaisia osallistumaan työelämään ja koulutukseen ja parantamaan
työelämävalmiuksiaan. Ne tarjoavat ammatillisia mahdollisuuksia ja luovat vahvoja sosiaalisia yhteyksiä
koulutuksen ja urheilun kautta.
Nuorilla humanitaarisen vastaanoton kautta maahan tulleilla ja muilla siirtolaisilla saattaa olla haasteita
tukipalveluihin pääsyssä, opintovaatimusten navigoinnissa ja työelämään asettumisessa, ja usein he
tarvitsevat ylimääräistä apua ja tukea voidakseen tulla osaksi uutta yhteisöään ja pysyäkseen yhteydessä
siihen.
Se saattaa johtua kielellisistä ja kulttuurillisista esteistä ja/tai verkostojen ja paikallisen työmarkkinatiedon
puutteesta.
Nuorten perheet saattavat myös kamppailla yhteisöön kuulumisen ja sosiaalisiin yhteyksiin liittyvien
ongelmien kanssa.
Palveluntarjoajat toteuttavat YTS-palveluita erilaisina projekteina ja aktiviteetteina, mukaan lukien nuorten
avustaminen yhteydensaannissa paikallisiin työllisyyspalveluihin ja työpaikkoihin, sekä ammatilliseen tai
muuhun jatkokoulutukseen.

Miten YTS-palvelut auttavat nuoria?
YTS-palvelut auttavat kasvattamaan nuorten humanitaarisen vastaanoton kautta maahan tulleiden ja muiden
palveluun oikeutettujen siirtolaisten kyvykkyyttä ja sinnikkyyttä, jotta he pystyvät osallistumaan koulutukseen
ja siirtymään onnistuneesti työelämään.
YTS-palvelut keskittyvät neljään avainalueeseen. Ne ovat:
•
•

Työelämäkumppanuudet nuorten työvalmiuden parantamiseksi.
Vahvat yhteydet koulutukseen, jotta tuetaan nuorten sitoutumista opintoihin.

•
•

Ammatilliset mahdollisuudet, jotta nuoret voivat hankkia ja vahvistaa ammatillisia taitojaan.
Osallistuminen urheiluun ja liikuntaan, jotta autetaan nuoria rakentamaan sosiaalisia yhteyksiä ja
kasvattamaan itseluottamustaan urheilun ja liikuntaohjelmien välityksellä.

Olenko oikeutettu palveluihin?
Saatat olla oikeutettu YTS-palveluihin, jos sinulla on pysyvä oleskelulupa, olet 15–25-vuotias ja saapunut
Australiaan viimeisen viiden vuoden aikana humanitaarisen vastaanoton tai perheenyhdistämisohjelman
kautta ja englannin taitosi on puutteellinen.

Miten pääsen YTS-palveluihin?
Alla olevassa taulukossa luetellaan YTS-palvelujen tarjoajat. Jos osallistuminen ohjelmaan kiinnostaa, ota
yhteys alueellasi toimivaan palveluntarjoajaan.
Palveluntarjoaja

YTS-palveluja saatavilla seuraavilla alueilla

Lebanese Muslim Association (Libanonilainen
muslimiyhdistys)

Canterbury, Bankstown, Liverpool ja Fairfield, NSW

Community Migrant Resource Centre Inc
(Parramatta) (Yhteisöllinen
siirtolaispalvelukeskus)

Auburn ja Blacktown, NSW

Multicultural Australia (Monikulttuurinen
Australia)

Brisbane, QLD

Access Community Services Limited (Accessyhteisöpalvelut)

Logan, QLD

Victorian Foundation for Survivors of Torture Inc
(Foundation House) (Victorian kidutuksesta
selviytyneiden yhdistys)

Greater Dandenong, Casey, Hume, Brimbank,
Darebin, Maribyrnong, Melbourne ja Whitehorse, VIC

Brotherhood of St Laurence

Hume, VIC

