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Dynact	
  Oy	
  on	
  erikoistunut	
  tarjoamaan	
  kunnille,	
  kuntayhtymille	
  ja	
  yrityksille	
  
laadukkaita	
  sekä	
  monipuolisia	
  lastensuojelupalveluita.	
  Henkilökuntamme	
  
työskentelee	
  sosiaalipedagogisesta	
  viitekehyksestä	
  ratkaisukeskeisesti	
  ja	
  
toiminnallisella	
  työotteella.	
  Toimintamme	
  on	
  asiakaslähtöistä	
  ja	
  sillä	
  pyritään	
  
asiakkaan	
  kokonaisvaltaisen	
  hyvinvoinnin	
  edistämiseen.	
  Räätälöimme	
  
palvelukokonaisuuden	
  jokaisen	
  asiakkaan	
  tarpeen	
  mukaiseksi.	
  Visionamme	
  on	
  
toteuttaa	
  laadukkaita,	
  eettisesti	
  kestäviä,	
  yhteiskunnallisesti	
  valveutuneita	
  ja	
  
tavoitteellisia	
  palveluita.	
  Keskeisenä	
  työvälineenä	
  käytämme	
  prosessiohjausta.	
  
	
  

	
  
LYHYTKESTOISET PALVELUT

PROSESSIKESKEISET PALVELUT

Aktiviteettimuotoja lyhytkestoisissa
palveluissa voivat olla esimerkiksi
melonta, kalliokiipeily, vaellus tai
ryhmädynamiikkaharjoitteet.
Lyhytkestoiset palvelut ovat
kertaluontoisia ja niiden kesto on
yleensä kahdesta kuuteen tuntia,
tai yhdestä kahteen vuorokautta.
Palveluiden on tarkoitus toimia
työyhteisön tukena joko työyhteisön
tai asiakasyhteisön muutoksessa
ja/tai kehityksessä.

Pitkäkestoinen prosessikeskeinen
palvelu on toistuvasti tapahtuvaa
toimintaa, jonka kokonaiskesto on
vähintään kolmesta kuuteen
kuukauteen. Tapaamiset
pitkäkestoisessa palvelussa ovat noin
kahden viikon välein. Tapaamisen
kesto on yleensä yhdestä kahteen
vuorokautta. Pitkäkestoisessa
palvelussa ryhmäprosessia ohjaillaan
yksilöprosessien kautta. Toiminnan
tavoite on yksilöprosessien
käynnistäminen ja sen myötä tapahtuva
voimaantuminen, yksilönkasvu ja kehitys yhteisön sisällä.
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PYSÄYTYS

EXPEDITION

Pysäytys on tarkoitettu tilanteisiin,
joissa vaihtoehtona on nuoren
sijoittaminen muualle esimerkiksi
häiriökäyttäytymisen seurauksena.
Pysäytystä voidaan käyttää myös
tilanteissa, joissa yksilö täytyy viedä
pois yhteisöstä tilanteen
rauhoittamiseksi, sekä
ongelmakentän kartoituksen
tukena. Työvälineinä
pysäytyksessä käytetään Dynact
Oy:ssä olevaa erityisosaamista
elämys- ja seikkailupedagogiikassa.
Pysäytystä voidaan käyttää
asiakkuuden aikana useaan
kertaan, jos tilanne sitä vaatii.

Expedition on kestoltaan viidestä
päivästä kahteen viikkoon. Se sisältää
valmistautumisen (1-2 päivää),
varsinaisen aktiviteetin (3-12 päivää) ja
debriefingin (1 päivä). Aktiviteettina
voidaan käyttää esimerkiksi vaellusta,
talvivaellusta tai retkimelontaa.

KOULUTUSPALVELUT
Esimerkiksi Seikkailukasvatuksen
menetelmät, Prosessiohjaamisen
taito ja hallinta, Observointi ja
reflektointi prosessiohjaamisessa,
Luonto viitekehyksenä,
Luontoturvallisuus, Lajitaito
(kiipeily, melonta, retkeily)

JÄLKIHUOLTO
Dynact Oy tarjoa lastensuojelulain
mukaista jälkihuoltoa. Jälkihuollon
tavoitteena on nuoren itsetunnon ja
minäkuvan sekä elämänhallintataitojen
kehittyminen toiminnallisten
menetelmien kautta. Dynact Oy:n
tarjoamassa jälkihuoltopalvelussa
tapaamiset ovat kestoltaan 4–6 tuntia.
Vaihtoehtoisia aktiviteetteja on
runsaasti. Palvelut räätälöidään aina
vastaamaan tarvettanne, kysy lisää!
Kysy meiltä myös perhetyön
palveluita.
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Yhteystiedot:	
  
Dynact	
  Oy	
  
+358	
  400	
  628	
  896	
  
jonne@dynact.fi	
  
www.dynact.fi	
  
	
  
	
  
Muualla	
  mediassa:	
  
www.facebook.com/Dynact	
  
Google+	
  
http://dynact.blogspot.fi	
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