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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.  
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Nummer 3 Mars 2022 

Rekryteringsmässor under mars månad — 3 deltagare har fått intervjuer! 

Deltagare från projekt LANDA deltog på jobb och kompetensmässan ”Skarpt Läge” som var 

15 mars på GöteborgsOperan. Tre deltagare har än så länge efter mässan blivit kontaktade 

av arbetsgivare för intervjuer som vi hoppas leder till anställning! Inför rekryteringsmässan 

anordnade personal i Landa förberedande workshops där deltagarna fick stöd i att skapa  

eller uppdatera sitt CV. Deltagare från projektet deltog också den 7 mars på Clarion Hotel 

Post rekryteringsmässa med möjligheter att söka sommarvikariat inom hotellyrken.  

Vill du höra mer kring samarbete mellan offentlig sektor 

och civilsamhället för att utöka arbetsintegrationen? 
Anmäl dig då till projekt Landas halvdagskonferens den 27 april klockan 13—16.30!  

Konferensen kommer vara fysiskt på Röhsska men möjlighet finns också att delta digitalt.  

Här kan du anmäla dig! https://forms.office.com/r/RN77CUqAdA 

Hoppas vi ses! 

 

 

 

https://forms.office.com/r/RN77CUqAdA
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Fortsatt arbete med BIP, 

progressionsmätning  
Projektet har efter årsskiftet utvecklat arbets-

sätt och material utifrån BIP-metoden och  

börjat arbeta med mätningsinstrumentet 

SKAPA. Under april månad kommer Landa ha 

en workshop med ESF-projektet Arbetsliv och 

Hälsa i Nordost som också implementerat BIP 

där projekten kommer ta lärdom av varandras 

erfarenheter och fortsätta utveckla arbetet 

med BIP. Mer information om vad BIP är finns 

att läsa här: https://finsamgoteborg.se/bip  

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: 

Nya medarbetare  
Vi välkomnar två nya medarbetare från 

Skyddsvärnet till projekt-teamet!  

La Lindbladh som kommer arbeta som  

arbetsterapeut på 50 % och Viyan Idan,  

hälsopsykolog som erbjuder samtalsstöd i 

projektet på 50 %.  Båda kommer erbjuda 

individuella samtal samt hålla pass i  

introkursen gällande temat psykisk och  

fysisk hälsa. 
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Start av datakurs och  

rättighetsgrupp  
Utifrån tjänstedesign har projektet startat 

en datakurs där innehållet byggts på vad 

deltagarna uppgett att de önskar lära sig 

mer om gällande digital kompetens.  

Projektet har fyra datorer som deltagarna 

kan använda under kursens gång.  

 

Det har också 

startats en  

rättighetsgrupp 

som innehåller 

information om 

rättigheter  och 

skyldigheter 

som människor 

har i olika  

områden. Vid första tillfället fick deltagarna 

ge förslag på teman och sedan välja ut de 

områden som var viktigast för dem att 

börja diskutera. Det första temat som val-

des till gruppen var rätten till arbete. 

Vägen vidare för de 12 deltagare som haft arbetsträning 

hos arbetsintegrerade sociala företag  
12 deltagare i projektet har tack vare medel från Arbetsmarknad– och vuxenutbildningsför-

valtningen haft arbetsprövning i tre månader hos Stadsmissionen, Forum Skill och Vägen Ut —

kooperativen. Av dessa går 8 personer vidare mot Arbvux insatser som Kompetenscenters 

verksamhet, SFI-studier eller utbildning via Vuxenutbildningen. En person kommer eventuellt 

gå vidare mot anställning på ett privat företag som hen sökt själv och tre personer där det 

framkommit att det behövs stöd mot vidare planering inom vården (SIP-möten). 

https://finsamgoteborg.se/bip/

