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Projekt LANDA är ett ESF-finansierat samverkansprojekt mellan Finsam Göteborg,
Skyddsvärnet och Stadsmissionen. Syftet är att stötta utrikesfödda kvinnor och
män i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att nå eller närma sig
arbete eller studier. Hos oss får varje deltagare en individuell planering i
samverkan mellan coach, hälsoutvecklare, socionom, arbetsterapeut,
studie– och yrkesvägledare och aktivitetssamordnare.

Nya medarbetare
Vi har välkomnat in nya medarbetare sedan sommaren vilka är:
Tina Naga, projektledare
Caroline Englund, socionom
Erica Uussalu, coach/koordinator
Emelie Karlsson, coach/koordinator
Maria Lennde, coach/koordinator
Nu är vi totalt 14 medarbetare!

Supported Employment & Tjänstedesign

Gruppaktiviteter

Supported Employment (SE) och tjänstedesign
är metoder som vi arbetar med i projekt LANDA
som syftar till att arbetet vi gör ska anpassas
utifrån deltagarnas behov. Därför har personalen i projektet under september och oktober
genomfört en två-dagarsutbildning i tjänstedesign samt en heldagsutbildning i SE. Genom
att tillämpa tjänstedesign kommer projektet att
se på de erfarenheter som finns hos målgruppen i långvarigt utanförskap. Detta för att
erbjuda idéer kring utvecklingsbehov av stödinsatser till målgruppen i syfte att förebygga att
inte fler personer riskerar att hamna i långvarigt
utanförskap.

Sedan genomförandefasen startade i januari
har det skapats flera aktiviteter för deltagarna
i projektet bland annat:
•

Rekryteringsträffar

•

CV-workshop

•

Söka jobb-kurs

•

Prat– och promenadgrupp

•

Digitalt språkcafé

•

Lättgympa

•

Se staden

Nu i höst startar även kurser i mindfulness,
lättyoga, hälsokurs och språkcaféet går från
digitala till fysiska träffar!
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Hur går det för deltagarna?

77 personer har än så länge fått möjligheten att

starta i projekt LANDA. Av dessa är 44 kvinnor och 33 män. 28 personer har avslutats enligt
diagrammet nedan. Hela 50 % har avslutats mot arbete, studier eller som arbetssökande! Målet är att projektet ska träffa 220 deltagare och att 30 % av deltagarna ska närma sig/nå arbete/studier eller göra en stegförflyttning.
Ett väldigt fint resultat än så länge och ett
fantastiskt arbete av projektpersonalen!

Gruppintag

—

extrainsats

Det har sedan start funnits ett stort
intresse att delta i LANDA vilket har
skapat en kö. Därför görs det under
oktober och november ett gruppintag
där totalt 25 nya deltagare startar. De
inleder tiden i projektet med att delta
i en 5 veckors gruppverksamhet som
innehåller olika teman och kompetensinventering. Dessa deltagare får efter gruppverksamheten träffa en
coach och påbörja en individuell
planering utifrån deltagarens behov.

Forsknings– och utvecklingsprogrammet med Emerga Institute
Projekt LANDA genomsyras av perspektivet mänskliga
rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt. I oktober
genomfördes en workshop med 6 deltagare och
4 coacher för att tillsammans titta på hur deltagarna kan bli mer delaktiga i att
forma insatser och stöd i projektet. Projektpersonalen arbetar med rättighetsbaserad tjänstedesign vilket innebär att utgå från deltagarnas individuella behov.
Emerga erbjuder också processtöd en gång i månaden för medarbetarna.
Vill du komma i kontakt med någon i projektet? Läs mer om oss på vår
hemsida www.finsamgoteborg.se/esf-projekt/landa eller scanna QR-koden:
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