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Projekt LANDA är ett ESF-finansierat samverkansprojekt mellan Finsam Göteborg, Skyddsvärnet och Stadsmissionen. Syftet är att 

stärka 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, samtalsstöd,  

arbetsterapeut, studie– och yrkesvägledare och aktivitetssamordnare.  
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Hur har det gått för deltagarna i projektet? 
Fram till juni har vi träffat 159 rättighetsbärare och av dessa har 94 avslutats.  

11 personer av de som avslutats har gått vidare till arbete! 8 utan subventionerad  

anställning och 3 med. 16 personer har också påbörjat studier efter projektet. Antal 

personer mot arbete och studier är alltså 29% av deltagarna! Och med stegförflyttning-

ar som är ett av projektets mål kommer vi upp i fantastiska 53 %! 

 

Annan statistik: 

• 37 % har haft försörjningsstöd mer än 9 år 

• 47 % av deltagarna är över 50 år  

• 69 % har grundskola eller ingen skolbakgrund alls  som högst slutförda utbildning 

• Övervägande kvinnor än män som deltar i projektet 

Lyckad halvdagskonferens 27/4 

Det deltog flera personer från offentlig sektor,  

civilsamhället, politiker och privat sektor på  

konferensen som var på Röhhska museet och 

även digitalt. Syftet med konferensen var att 

skapa en plattform för dialog kring samverkan 

mellan sektorerna och det blev en lyckad  

eftermiddag med flera intressanta talare och  

diskussioner. Konferensen bekräftade det vi alla 

vet — vi behöver samverka för att klara  

gemensamma utmaningar! Vi uppskattade också 

att få feedback från utvärderingen som vi tar med 

oss inför spridningskonferensen som är planerad 

till den 29 november klockan 13.00.  

Skriv in detta datum i er kalender redan nu!  

Inbjudan kommer efter sommaren. Då kommer vi 

att bjuda med forskare och näringslivet. 

 

 

 

 

 

 

SAVE THE DATE 

29/11  

Klockan 13—16.30 

Projekt LANDAs  

spridningskonferens! 

Deltagare anordnare syrisk lunchevent på andra lång! 

Genom projektet fick en deltagare möjlighet att anordna ett event på  

Dirty Records! Lama är med oss i Sverige sedan 2019 och hennes önskan är 

att hjälpa den svenska och syriska kulturen bli allt mer bekanta med varandra. 
"Jag kommer från ett land vars berättelse börjar tack vare våren, när jasmin-blomman blommar 

och solen skiner, där maten framförallt är en andlig historia. Syrien, hemlandet till det första alfa-

betet, de första musiknoterna, de första poeterna… Jag skulle kunna skriva och prata om mitt 

moderlands skönhet och rika historia i oändligheter. Istället för ord, låt mig genom mina recept 

berätta om vårt forntida syriska mathistoria som också är berättelsen om vårt folk. Varje maträtt på 

menyn är som en målning och berättelse från Syriens jord samt landets förmåner och dess folks 

skicklighet och förmåga att använda sig av dessa för att skapa liv. Mångfalden och rikedomen i 

syriska köket, med simpla ingredienser, tar dig med på en transkontinental resa till österns värld 

med dess charm och unika smaker. Dessa rätter är som Syrien, enkla och unika. Varje maträtt här 

bär på sin egen speciella njutning som binder varje syrier utanför sitt älskade hemland med ett rep 

vävt av guldminnes-trådar. Kom du också med för en liten stund, på en kort resa grundad i kärlek, 

godhet, fred, mångfald, acceptans och hopp. Låt den eleganta Syrien besöka dig. Låt den trötta 

Syrien spela sin musik. Jag hoppas att du vill acceptera denna inbjudan från mig för att bekanta 

dig med autentisk orientalisk magi som kommer med all kärlek från Syrien"  

Lama fortsätter sitt deltagande i projektet mot sina mål! 
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CV mingel 12 maj 
Utifrån att många deltagare önskar stöd i att 

utveckla sitt CV så skapade personalen ett 

CV-mingel! Det blev en givande eftermiddag 

där deltagarna fick stöd i att snygga till CV:n, 

ta fina och proffsiga CV-bilder, intervjuträna 

och få information om olika platser för att 

söka jobb samt arbetsträning/praktik. 

Sommarfika med deltagare 
Den 17 juni möttes personal och deltagare upp 
i Slottsskogen för att spela kubb, fika och fira 
sommaren! För nästan alla personer var det 
första gången de testade spela kubb och det 
var väldigt uppskattat och många hejarop! 
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Inspirationsdag 28 april med ESF-projektet 

KLARA från RAR Sörmland  
Projekt LANDA fick besök av ESF-projektet KLARA från Sörmlands samordnings-

förbund som har arbetat med att stärka utrikesfödda kvinnor ut mot självförsörj-

ning. Under en hel dag fick vi möjligheten att utbyta erfarenheter, framgångar och 

utmaningar som vi sett i båda projekten. Projekt KLARA är nu avslutat och deras 

slututvärdering finns att läsa här: Report (rarsormland.se)  

Insändare från anonym deltagare i projektet ”Frihet på lätt svenska, del 1” 
Jag vill lära mig svenska. Jag börjar med barnsagor som jag har läst på mitt modersmål, t.ex. Askungen, och den delen om henne 

som inte är berättad än. Staden öppnar sina dörrar på ett annorlunda sätt, ”Enter fri”. Så vågar jag att komma in med min dröm 

om att ha bra vinterskor. Den sista helgen i maj samlades folk på gatorna och jag gick snabbt till olika ställen för att hinna prova 

alla skor som fanns. En dag dansar vi i slottet som prinsessor, så vi måste tro på oss själva. Det är många prinsessor och as-

kungar där, men det finns ingen fe som gör magi. Du måste kämpa på ditt eget sätt i stället, som Askungen hade gjort! Askungen 

har lärt sig själv att dansa men ni vet inte när och var! Vi har läst att hon jobbar hela tiden hemma. Ni vet inte ännu vad Askungen 

och prinsen pratade om när de dansade tillsammans! Jag tror de pratade mycket med varandra, men det finns inte med i berättel-

sen. Vad hade hänt om hon inte kunnat dansa? Hon ser bara ut som en vacker kvinna med fina 

kläder, och det räcker inte för att Askungen ska bli huvudkaraktär i berättelsen. Jag läser barn-

böcker och böcker med bilder för att lära mig svenska.  

Språket är magi, nyckeln för livet. När jag letade efter vinterskor hittade jag en bok om kungafa-

miljen i Sverige, men den här prinsen är redan gift och har barn. Plötsligt sa en kvinna till mig:  

Vad är din storlek?  

39, sa jag.  

Du har en stor storlek.  

Ja visst, alla drömmar är stora.  

Nästa år, samma dag och samma plats är det Majorna loppis. Så välkommen igen!  

Sommaröppet i LANDA 
Under sommaren erbjuds gruppaktiviteter som söka-jobb kurs, promenadgrupp, avslappningsgrupp, 

studiebesök i staden och språkcafé. Aktiviteterna pågår hela sommaren och det finns också ett kom-

pendium med hemuppgifter för den som är intresserad. Hemuppgifterna har inriktningar mot arbete, 

språk och hälsa. Söker ni att få kontakt med någon under sommaren finns det alltid personal att nå. 

 

 

Kontaktuppgifter hittar ni på vår hemsida: 

www.finsamgoteborg.se/esf-projekt/landa eller scanna QR-koden: 

 

 

Vi i projekt LANDA önskar er alla en skön och glad sommar! 

https://rarsormland.se/wp-content/uploads/2022/06/Slututvardering-KLARA_220527.pdf

