Välkommen till utbildningstillfälle fredag 6.6.2014

Jobbsökningens vardag
Aktivera resurser ordnar en utbildningsdag för alla intresserade av hur Arbete med stöd går till i verkligheten.
Kom med och lär dig hur jobbsökningens vardag ser ut för personer som jobbar med Arbete med stöd.
Utbildningstillfället är tredelat. Först presenterar sig sakkännarna, därefter följer arbete och diskussion i
verkstäder och slutligen en allmän diskussion. Hur ser den omtalade jobbsökningsmetodens vardag ut? Kom
med och diskutera jobbsökningens utvecklingsmöjligheter. Utbildningsdagen börjar kl. 10 och slutar kl. 16.

Första delen, presentationer:
Øystein Spjelkavik: Supported Employment, on national level, service provider level and job coach level.
Øystein Spjelkavik är en ledande expert på Supported Employment i Norden. Han är forskare vid norska
Arbeidsforskningsinstitutet AFI. Hans presentation görs på engelska. Spjelkavik förstår svenska.
Randi Kydland: Using Supported Employment for finding work to persons with mental issues.
Randi Kydland är en erfaren jobbcoach som specialiserat sig på jobbsökning för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Hon presenterar sitt jobb på engelska och förstår svenska.
Carina Enberg och Aya Lundsten: Hittar vi det rätta jobbet?
Carina Enberg och Aya Lundsten är arbetskonsulenter vid Kårkulla samkommun.
Soili Leppänen: Hyvää työtä. Gör som vi – ett bra jobb!
Soili Leppänen jobbar som arbetskonsulent och individuell tränare vid Duuni på Uudenmaan
Vammaispalvelusäätiö UVPS. Hon gör sin presentation på finska. Soili förstår svenska.

Andra delen: Diskussioner i fyra verkstäder:
1. Arbete med stöd i Norden. En allmän presentation av jobbsökningsmetoden vardag på nationell nivå i
nordiska länder samt metoden sedd ur serviceproducentens och arbetskonsulentens perspektiv.
2. Arbete med stöd i jobbsökning för personer med psykiska funktionsstörningar.
3. Arbete med stöd-jobbsökning belyst ur Kårkullas erfarenheter.
4. Arbete med stöd som renodlad jobbsökning i projektet Hyvää työtä, utan stöd i verkstadsmiljö.
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Tredje delen: Allmän diskussion
”I morse fick jag tillräckliga medel för att lösa hur jobbsökningen sköts för min målgrupp. Så här går jag till
väga!” Dragare: Walter Fortelius, Aktiva resurser och Marina Grönroos, Kårkulla Samkommun.
Vi välkomnar serviceproducenter, brukarorganisationer, representanter för social- och hälsovårdsmyndigheter
och arbets- och näringsförvaltningen, kommunala tjänstepersoner, arbetsgivare och andra intresserade att delge
sin synpunkt på Arbete med stöd-jobbsökning och hjälpa till att föra processen framåt.
Utbildningsdagens pris: 60 €. Inkluderar kaffeservering och lunch. Sista anmälningsdag 30.5.2014.

Jobbsökningens vardag på Vates webbplats, där du också hittar anmälningslänk

http://www.vates.fi/jobbsokningensvardag06062014
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