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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.

God Jul och ett Gott Nytt År!
Vi som arbetar i projekt
LANDA vill tacka er alla för
ett gott samarbete under
2021! Vi ser fram emot
fortsatt arbete under
2022 där vi går in i sista
året på genomförandefasen med deltagare.
(På bilden saknas Caroline Englund,
Matilda Kling, Caglar Önal, Maria Lennde &
Emilia Lind)

Deltagare i projektet fick jobb via Opportunity Day!
Omed Issa, deltagare i projekt LANDA fick jobb på Sveriges Radio, P4 Göteborg, som reporter efter att han
deltagit på Opportunity Days rekryteringsmässa. Innan mässan deltog han på en workshop som LANDA anordnade där CV och personligt brev uppdaterades.
Grattis till jobbet Omed!
Vad innebär din nya tjänst som reporter?
Jag arbetar både ensam och med kollegor och åker ut
till utsatta områden och intervjuar folk där. Vi arbetar
nu med ett projekt om segregation och integration.
Vad har du fått med dig från LANDA?
Allt från "projekt LANDA" var viktigt och varenda ord
från er alla var en pusselbit till kartan eller till en genväg mot arbete.
Vad har du för framtidsplaner?
Framtidsplaner för mig är att få en tillsvidareanställning.
(På bilden till höger sitter Omed vid sitt skrivbord på jobbet)
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Julavslutning med deltagare i LANDA
13/12 på lucia bjöd projektet deltagare på en julig fika med glögg,
lussekatter och pepparkakor. Deltagare och personal träffades utomhus utanför Skyddsvärnet vid Hagakyrkan — en uppskattad tillställning!

Utbildning i progressionsmätning (BIP)
Under december har projektpersonalen fått genomgå en heldagsutbildning inom BIP. Forskningen utmanar synsättet på traditionell stegvis rehabilitering och visar vikten av att arbeta
utifrån ett helhetsperspektiv där kontinuerliga, parallella, arbetsfokuserade insatser, erbjuds utan avbrott. LANDA arbetar i stor utsträckning redan på detta sätt men kommer efter årsskiftet att implementera flera verktyg som t.ex. mätningsinstrumentet SKAPA.

12 deltagare påbörjar arbetsträning
hos arbetsintegrerade sociala företag
LANDA har mottagit medel från Arbetsmarknad– och vuxenutbildningsförvaltningen och
tack vare detta har 12 deltagare i projektet
kunna påbörja arbetsprövning hos Stadsmissionen, Forum Skill och Vägen Ut —
kooperativen. Arbetsträningarna är på 3
månader och syftet är att rusta deltagaren på
vägen tillbaka till arbetsmarknaden.

Start av kvinnogrupp
Utifrån tjänstedesign har projektet startat
en pilotgrupp bara för kvinnor då det under
en annan gruppaktivitet framkom ett behov
att diskutera gemensamma tankar och
upplevelser. Pilotgruppen kommer att utvärderas i februari av både deltagare och personal och kan bli en aktivitet som erbjuds i
projektet fortlöpande under nästa år.

På plats på MR-dagarna
Några av projektmedarbetarna fick möjlighet att delta på
MR-dagarna i Göteborg 6 — 7 december. Projektägare
Finsam Göteborg hade en monter på mässan där LANDA
fick möjligheten att informera om hur projektet arbetar med
mänskliga rättigheter i praktiken och rättighetsbaserat arbetssätt. Med i montern vid detta tillfälle var också Lejla
Mundzic, Emerga Institutes, utvecklingsledare Isabell Carlsson, Finsam Göteborg och projektledare Tina Naga, LANDA.

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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