Job Shadow Day
i ett nötskal
Vad?
Job Shadow Day har fokus
på det rätta jobbet.
Var?
Var helst jobbet finns!
Jobbskuggare följde år 2015 med arbetet på
bibliotek, konditori, teater, daghem, frisör, färja,
musikinstitut, tryckeri, nyhetsredaktion samt i
transportföretag, musikstudio, ridstall, mataffär,
klädaffär, läroinrättning, blomaffär, restaurang,
bensinstation, seniorhem, smådjursklinik,
dataoperatör, hantverkshus och arkitektbyrå,
Hur?
Jobbskuggaren får följa med en arbetsdag
på ett drömjobb, som har tagits fram med
vägledning och kontakter till arbetsgivare,
som hjälper på vägen till arbetslivet.
När?
Onsdagen den 27 april 2016 ordnas
Job Shadow Day runtom i Europa.
Varför?
Många människors kunnande skuggas
av livssituation, skada eller sjukdom.
Job Shadow Day utgår från förmåga
istället för begränsning.
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Aktivera resurser arbetar för att öka
samarbete bland aktörer som främjar
sysselsättningstjänster på svenska
till partiellt arbetsföra personer. Job
Shadow Day är tvåspråkigt.

Det rätta jobbet
är en bra start

Aktivera resurser
vid Vates-stiftelsen
finansieras av RAY.
Vates har i över 20 år verkat
för att förbättra möjligheterna för
partiellt arbetsföra personer
att hitta och behålla lönejobb.

Sopiva työ – hyvä startti

Jobbskuggning
Jobbskuggning hjälper människor att hitta och 		
bekanta sig med ett drömjobb.
Personlig hjälp i jobbsökning är alltid effektivare 		
än automatiserad service. Aktörer hjälper jobbskuggarna att hitta ett intressant och lämpligt 		
arbete samt med kontakter till arbetsgivare.
Jobbskuggaren kan bedöma om det är frågan
om ett drömjobb genom att följa med hur arbetet
görs i verkligheten.

Job Shadow Day
Job Shadow Day finns till för att människor med
specialbehov lättare ska hitta jobb. 		
Dagen förbereder jobbskuggare på arbetslivets
krav och ger nya samarbetsmöjligheter till lokala
aktörer och myndigheter.

Arbetsgivare tar socialt ansvar genom att ge en 		
intresserad människa möljigheten att bekanta sig
med en arbetsdag på det valda jobbet.

Under Job Shadow Day får företag visa hur en 		
ny person tas upp i arbetsgemenskapen och 		
jobbskuggare får känsla för om drömjobbet 		
kan vara en verklig möjlighet.

Särskilt unga har nytta av att få se hur ett 		
intressant arbete går till. Kunskap om vad man vill
och kan arbeta med ger motivation i jobbsökning
och studier. Jobbskuggningens mål är inte 		
anställning utan hjälp på vägen till arbetslivet.

Job Shadow Day har fokus på styrkor istället för
begränsningar. Jobbskuggarens erfarenhet är
till nytta även då en sysselsättningsplan görs 		
upp i samarbete med TE-byråns sakkunniga.

Företag och organisationer får synlighet för
sin socialt värdefulla insats för ett bättre,
mångsidigare och effektivare arbetsliv.
Finland är fullt av ogjorda jobb!
Aktivera resurser sprider information om var 		
jobbskuggning ordnas och vem som ger chansen.
Vates-stiftelsen försäkrar jobbskuggarna under 		
Job Shadow Day.

Kanske kan just Du erbjuda
en arbetssökande upplevelsen
att följa med en arbetsdag på sitt drömjobb?

Job Shadow Day förverkligas av lokala aktörer 		
och arbetsgivare med stöd av Aktivera resurser
vid Vates-stifelsen.
Aktörerna är bl.a. läroinrättningar, arbetsverk-		
städer, handikapporganisationer, sysselsätt- 		
ningsenheter, föreningar och myndigheter. 		
Arbetsgivarna deltar genom att t.ex. meddela
att de gärna tar emot jobbskuggare.
		
Också ditt företag eller din organisation
är välkommen att delta i Job Shadow Day.		

Läs mer: jobshadowday.fi

Job Shadow Day är en europeisk dag som år
2016 ordnas onsdagen den 27 april.

Job Shadow Day är till för personer som p.g.a. livssituation,
sjukdom eller skada har svårt att hitta arbete.
Dagens syfte är att visa att också en person med funktionsnedsättning, en partiellt arbetsför människa, kan vara fullt
arbetsför i rätt jobb.
var sjätte människa har någon form av funktionsnedsätt		
ning. Vissa är övergående och andra bestående, vissa är 		
lindriga och andra svåra.
Med tiden blir vi alla mer eller mindre partiellt arbetsföra,
när åldern för med sig funktionsnedsättningar och 		
specialbehov som behöver beaktas.
De flesta personer som har en funktionsnedsättning 		
arbetar i dag. Många fler skulle göra det om deras förmågor
inte skuggades av deras specialbehov.
Job Shadow Day bidrar till utvecklingen av ett mångsidigare
och effektivare arbetsliv med ett bättre arbetslivsklimat.
Då vi ändrar våra attityder förändrar vi världen!

