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Hej, 

Aktivera resurser-projektet har preciserat verksamheten utgående från kommentarer och önskemål från er 

samarbetspartners. Informationsprojektet går in för att koordinera sin verksamhet med brukarorganisatio-

nernas evenemang samt att vid möjlighet integrera sin egen verksamhet med deras. Den här förändringen 

har redan format verksamhet, 21.1.2014 drog AR på Esteettömästi työelämään en jobbsökningsverkstad för 

svenska studerande med funktionsnedsättning i Åbo i samarbete med Vates-stiftelsens Arbetsmarknads-

informationsprojekt och Åbo universitet. Lördag 5.4.2014 lördag diskuterar AR jobbsökning på Solvalla med 

unga i samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade.  

Aktivera resurser deltar gärna i mån av möjlighet i sina samarbetspartners sysselsättningsfrämjande 

evenemang, både i form av punktinsatser beträffande praktisk konsultering och framförallt i diskussioner 

av hur förbund och föreningar kan bistå sina medlemmar med lyckad jobbsökning. En sysselsättningsplan 

där klienternas behov och organisationens resurser är en mycket bra start.  

4–5.6.2014 deltar Aktivera resurser i seminariet Minoriteter och dubbelminoriteter. Nordiska modeller för 

intressebevakning och främjandet av minoriteters rättigheter, som ordnas på Hanaholmen i Helsingfors. 

Aktivera resurser drar en arbetsgrupp samt har arrangerat den nordiska jobbsökningsexperten Øystein 

Spjelkaviks deltagande som föreläsare i seminariet. 

Seminariet riktar sig till medlemmar och anställda i handikapporganisationer, övriga organisationer, 

tjänstemän, beslutsfattare, studerande och alla som är intresserade av minoritetsfrågor i Norden. 

Seminariet ordnas av SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder, Finlands Svenska Handikapp-

förbund FSH, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, THL (Institutet för hälsa och välfärd), 

Aktivera resurser/Vates-Stiftelsen, Pohjola-Norden och Ekvalita. 

Anmälningar till seminariet tas redan emot. Hela programmet och seminarieinformation hittar du via 

nedanstående länk: 

http://www.vates.fi/service.cntum?pageId=158875 

Seminariet på Hanaholmen simultantolkas, vilket gör det möjligt att hålla ett flerspråkigt tillfälle. Hur är det 

med Aktiva resursers och Vates-stiftelsens evenemang? Simultantolkning skulle underlätta deltagande för 

personer som har svårt att följa talad finska men som gärna vill höra hur myndigheter resonerar. Jag blir 

glad om jag får respons på huruvida du skulle ha nytta av simultantolkade informations/utbildningstillfällen. 

 

med vänlig hälsning 

Walter Fortelius 
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