KIINNOSTAAKO VAPAAEHTOISTOIMINTA?
- Liity yhteiseen sähköpostirinkiin ja tutustu toimintaamme.
- Vapaaehtoisilla on mahdollisuus kokoontua noin kerran
kuukaudessa vaihtamaan kuulumisia KIPINÄn tiloissa.
- Järjestämme vapaaehtoisille virkistyspäiviä ja koulutusta.
- Lisätietoa yhdistyksen tarjoamista vapaaehtoistoiminnan
muodoista ja seuraavista tapaamisista löydät nettisivuilta.
- Ota yhteyttä ja etsitään yhdessä juuri sinulle mielekästä
toimintaa.
- Toimintaan osallistumisesta on mahdollista saada todistus.

KIPINÄ-hanke
Seminaarinkatu 3, 2krs
Palveluohjaaja/Eija Welling
Puh. 050 407 5923
eija.welling@raumantyonhakijat.com

Mediapaja-hanke

RST ry kuuluu

KESÄ 2018

vapaaehtoistoiminnan
alueelliseen Valikkoverkostoon,
jossa yhdessä kehitetään
vapaaehtoistoimintaa.
www.kansalaisareena.fi/
valikko/

Seminaarinkatu 3, 2. krs
Mediapajaohjaaja/Tuire Vanhakartano
Puh. 050 512 7404
tuire.vanhakartano@raumantyonhakijat.com

Mihin sinä tarvitset KIPINÄä?
Tule käymään ja löydä palveluistamme elämyksiä,
iloa ja liikettä elämään sekä apua arjen
haasteisiin!
www.raumantyonhakijat.com

Rauman Seudun Työttömät ry

MONIPALVELUKESKUS

RYHMÄTOIMINTA & KESÄLIIKUNTA

KIPINÄ

Yhteen Hitsautuneet kokoontuu kesällä ma klo 13-15 Jermurannassa.
tarjoaa:
 kohtaamispaikan, jossa on monipuolista, vapaaehtoista ja
maksutonta vapaa-ajan toimintaa kaikille Rauman alueen
työttömille.
 liikunta- ja kulttuuripalveluja, ryhmätoimintaa, ajankohtaisia
luentoja, kursseja, koulutuksia, tapahtumia, matkoja ja retkiä.
 vapaaehtoistoimintaa ja oppilaitos- sekä opiskelijayhteistyötä.
 päihteettömän työympäristön.
 RST ry on EHYT ry:n kohtaamispaikkaverkoston jäsen.

Kesäisin KIPINÄ järjestää erilaisia tapahtumia
ja toimintaa Jermurannan virkistysalueella…

Huippu Ellit –valmisteluryhmä kokoontuu sovitusti kesän aikana
(seuraa ilmoittelua).
Beach Volleyta pelataan torstaisin klo 10-12 Otanlahdessa.

Liikuntaryhmä ”Löydä lajisi” kokoontuu kerran kuussa.
Kesän lajit ovat mm. frisbeegolf ja puistojooga.
Muut ryhmät ja liikuntapalvelut jatkuvat syksyllä.

KIPINÄ Non-Stop
OPASTUSTA – NEUVONTAA - OHJAUSTA
torstaisin klo 9-15 ilman ajanvarausta

JERMURANNAN VIRKISTYSALUE
Jäsenten kesänviettopaikka
Petäjäksentie 241
Jäsenten saunavuorot ti 22.5. alkaen Jermurannassa
tiistaisin ja torstaisin klo 11-14.
Huom. klo 11-12 vain naiset ja klo 12-14 kaikki.

Tarvitsetko apua työnhaussa? Työhakemuksen tai CV:n tekemisessä?

SEPÄN TALON RUOKAPUISTOVIIKKO
6.8 – 12.8.2018
RST ry:n kummiviikon aikana hoidetaan puutarhaa
ja järjestetään erilaisia tapahtumia mm.

Ke 8.8. klo 18

Kaipaatko neuvontaa sähköisten palveluiden käytössä tai apua oman
laitteesi (tietokone, puhelin) käytön kanssa?

Mietityttääkö talous-, terveys-, tai työtilanteesi?
Onko arjessasi jotain mistä kannat huolta?

Älä jää yksin pohtimaan,
tule jakamaan ajatuksia kanssamme
tai kysymään neuvoja.
www.raumantyonhakijat.com

