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Projekt Hela Vägen in i Arbete
Hela Vägen in i Arbete, Hela ViiA är ett program för att skola in
deltagare i arbetslivet.
Målgrupp är tredjelandsmedborgare med låg utbildning och
svårigheter/förväntade svårigheter att lära sig svenska på SFI, samt
svensktalande långtidsarbetslösa eller personer med behov av
arbetsträning eller rehabilitering från KAK-området. De svensktalande
kommer att vara språktränare och stödjare till våra nyanlända i alla delar
av projektet. Målet är att komma ut i arbete eller studier till arbete.
Kommunerna inom KAK eller Arbetsförmedlingen kan remittera
deltagare till Hela ViiA. Detta sker genom kontakt med projektledare
eller projektadministratör.
Tillsammans med remitterande handläggare träffas deltagare och personal
från Hela ViiA i ett introduktionssamtal. Remittenten kallar tolk. Datum
för start fastställs.
Vid start görs först en kartläggning av deltagarens behov av
språkförstärkning. För den svensktalande ser vi på vilket sätt denne kan
stödja de nyanlända. Samtliga får en handlingsplan för sin väg in i
arbetslivet. Handlingsplanen revideras löpande.
Varje deltagare får en hälsoundersökning och återkommande information
om hur man tar hand om sin hälsa.
Arbetskonsulent kommer att följa deltagare genom placeringstiden och
stödja denne, hela vägen till arbete, eller studier till arbete.
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Syftet med projektet är att tredjelandsmedborgaren ska få lära sig svenska
med stöd av svensktalande deltagare. Dessutom ska deltagarna genom
praktisk sysselsättning i trä- textilverkstaden eller i servicegruppen
(odling, café, lokalvård mm) få träna koderna inom svenskt arbetsliv och
träna yrkesrelaterad svenska i arbetsliknande miljö.
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Deltagaren placeras på Hela ViiA på heltid i första hand. Deltagaren
placeras tills målet, anställning eller utbildning till anställning, nåtts.
Frånvaro > 30 dagar bryter placeringen.
Hela ViiA rapporterar närvaro för deltagaren till remittenten månadsvis.
Uppföljningssamtal mellan deltagaren, remitterande myndighet och Hela
ViiA hålls efter överenskommelse.
Kontakt: Projektadministratör Ann-Christin Westerberg 073-699 38 26
Projektledare: Birgitta Nilsson 073-699 50 80

