ASIAKKAALLE
Tervetuloa SERITA-hankkeen asiakkaaksi, jos olet yli
15-vuotias ja sinulla on seksuaalirikostaustaa tai olet
huolissaan seksuaalikäyttäytymisen muuttumisesta
laittomaksi tai tarvitset tukea, kun seksuaalisen kiinnostuksen kohde on laiton.
Asetamme yhdessä sellaisia tavoitteita, jotka lisäävät itsetuntemusta, parantavat elämänlaatua ja tukevat rikoksetonta elämää.
SERITA-hankkeet toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen,
vapaaehtoisuuteen, puolueettomuuteen ja luottamuksellisuuteen. Asiakastapaamisissa on pääsääntöisesti kaksi työntekijää. Asiakastapaamisia on mahdollisuus toteuttaa myös
etäverkkoyhteyden avulla. Voit tulla asiakkaaksi nimettömästi ja työskentely on sinulle maksutonta.
Voit ottaa yhteyttä SERITA-hankkeen työntekijöihin
osoitteesta www.seritahanke.fi löytyvällä yhteydenottolomakkeella tai soittamalla päivystyspuhelimeen
tiiistaista torstaihin klo 13–15.

SEKSUAALISTEN
RAJOJEN

MATALAN KYNNYKSEN PÄIVYSTYSPUHELIN

040 517 7100

ASETTAMISESSA

ti–to klo 13–15

JA TUKEMISESSA

Puhelun hinta oman puhelinoperaattorin hinnaston mukaan.

YHTEISTYÖKUMPPANEILLE
SERITA-HANKE

TAUSTAA

SERITA-hanke on Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Vuolle Setlementti ry:n toteuttama hanke, jota Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus (STEA) rahoittaa.

SERITA-hankkeen taustalla on puuttuva palvelutarjonta seksuaalirikostaustaisille Oulun seudulla. Vuonna 2014 perustettiin Seri-verkosto, johon kuuluu oululaisia, työssään seksuaalirikostaustaisia asiakkaita kohtaavia toimijoita.

Hankkeen asiakaskohderyhmää ovat seksuaalirikostaustaiset
tai potentiaaliset rikoksentekijät 15-vuotiaista alkaen. Asiakkaat voivat olla vankilassa, koevapaudessa, yhdyskuntapalvelussa tai siviilissä eläviä henkilöitä, jotka ovat tehneet seksuaalirikoksen lähi- tai perhesuhteessa tai sen ulkopuolella.
Lisäksi SERITA-hankkeen piiriin kuuluvat ilman rikostaustaa
olevat asiakkaat, jotka ovat huolissaan oman seksuaalikäyttäytymisen muuttumisesta laittomaksi ja kokevat tarvitsevansa tukea rikoksettomaan elämään.

SERITA-HANKKEEN TAVOITTEET
Ennaltaehkäistä ja vähentää seksuaalirikoksia Oulun
alueella vaikuttamalla rikoksen tekijän toimintaan.
Tavoittaa 50–60 asiakasta hankkeen aikana.
Luoda asiakastyön menetelmiä, joilla
elämänmuutos mahdollistuu.
Kehittää yhdessä verkostojen kanssa
seksuaalirikostaustaisten kanssa tehtävää työtä
keräämällä tietoa ja jakamalla sitä verkostoissa.
Valmistaa koulutuspaketteja
verkostoille ja ammattilaisille.
Tuottaa tutkimusmateriaalia
ja tehdä tutkimusyhteistyötä eri tutkijatahojen kanssa.

ASIAKASTYÖ
SERITA-hankkeen toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, vapaaehtoisuuteen, puolueettomuuteen ja luottamuksellisuuteen. Asiakastyö toteutetaan terapeuttisilla yksilökeskusteluilla,
asiakkaan ja hanketyöntekijöinä toimivien psykoterapeuttien
välillä. Asiakastapaamisia on mahdollista toteuttaa myös etäverkkoyhteyden avulla.

OTA YHTEYTTÄ
SERITA-hanke etsii yhteistyökumppaneita tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyön eri asiantuntijaorganisaatioista.
Tule mukaan Seri-verkostoon kehittämään seksuaalirikostaustaisten kanssa tehtävää työtä Oulun seudulla.
info@seritahanke.fi • www.seritahanke.fi

Vuolle Setlementti ry:n hallinnoima ja rikoksentorjuntaneuvoston rahoittama SERITA-pilottihanke toteutettiin vuonna
2015. Tulokset osoittivat, että Oulun alueelle tarvitaan seksuaalirikostaustaisille pysyvää, järjestölähtöisen palvelun tarjoamista ja kehittämistä.

