







NYHETSBREV nr 1/2012 från
Projektet Yrkesmentorer inom Rotary

Detta är vårt första nyhetsbrev. Ambitionen är att vi skall utkomma med nyheter
en gång per kvartal.
Projektet syftar till att ge invandrare med kvalificerad yrkesutbildning tillgång
till mentorer och vårt yrkes–nätverk i hela Västra Götaland och Halland. Vi har
tillsammans med 8 och i konkurrens med ett 40-tal andra projekt i landet fått
ekonomiskt stöd av regeringen. Projektet stöds också av Västra Götalands–
regionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län och genomförs i nära
samarbete med Arbetsförmedlingen. Genom arbetssättet tror vi att kan erbjuda
fler invandrare möjligheter att göra deras kompetens och erfarenhet synlig, så att
de lättare kan få jobb. Projektet startade i slutet av 2010 och pågår fram till
våren 2013. Under den tiden hoppas vi ha fått igång mer än 150 mentorspar.
Universitetet i Växjö utvärderar projektet och kommer att mäta om deltagarna
fått jobb snabbare än den kontrollgrupp som inte deltar i något motsvarande
projekt.
Mer information om projektet finns på vår hemsida: www.yrkesmentorer.se
Du är också välkommen att kontakta projektledaren – Ulla Ekström tel.:0708776171 eller maila: info@yrkesmentorer.se
Alla som vill vara mentorer är välkomna att anmäla sig direkt på hemsidan eller
till projektledaren.

Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening, YRIF.
För att genomföra projektet krävdes att det skapades en juridisk organisationsform – i form av en ideell förening. Glädjande många Rotary-klubbar är nu
anslutna till föreningen. Ordförande i föreningen är Dick Netterlid, som också
kan ge mer information om vad ett medlemskap i föreningen innebär.
(E-mail: dick.netterlid@projektsamordning.com)

Projektläge 15 jan 2012
Anmälda adepter: 132, varav drygt 80
tillhör rätt målgrupp
Anmälda mentorer: 92
Etablerade mentorspar: 15
Fullföljda mentorsprogram: 1












Seminariedagen 24 oktober 2011

En uppskattad halvdagskonferens under rubriken Den långa vägen
genomfördes tillsammans med Projektet Utländska akademiker och EUprojektet Medics on the Move.
Dagen gav inblickar i behoven av stöd för de det handlar om, verktyg för och
samhällsekonomiska vinster med rätt åtgärder. Dick Netterlid – ansvarig
projektägare – berättade om vårt projekt Yrkesmentorer inom Rotary.
Höjdpunkten var ändå Theodore Kallifatides berättelse om sin långa resa för att
bli etablerad i det svenska samhället. Applåderna var långa efter hans
framträdande

Seminariedag lördagen den 3 mars
för mentorer och övriga engagerade i projektet .
Reservera dagen för ett nytt seminarium med spännande innehåll och föreläsare.
Platsen är Gothia Towers i Göteborg. Förutom en intressant eftermiddag bjuder
vi också på en god lunch!
Anmälan till Ulla Ekström: ulla.ekstroem@gmail.com
OBS! Begränsat antal platser
Mer specifika detaljer skickas ut i början av februari.
Missa inte denna möjlighet till att bli informerad och sporrad!

Årsmöte i YRIF
I anslutning till seminariedagen den 3 mars genomför föreningen YIRIF
(Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening) sitt årsmöte. Tid för mötet är 10.30
– 12.00 och sker i samma lokal som seminariet dvs Gothia Towers.

Exempel på tidiga resultat

Mentorn Conny Andersson i Vänersborg kunde i december meddela att hans
adept fått anställning – som läkare på Norra Älvsborgs Länssjukhus.
Rana Alissa – biomedicinsk analytiker – har i mitten av februari fullgjort den
praktik som krävs för svensk legitimation och arbete.
Vi hoppas successivt kunna redovisa många goda och glädjande resultat.












Ordföranden har ordet
Hösten 2010 togs initiativ till detta projekt ”Yrkesmentorer inom Rotary”. Det är
bara att säga till alla som är med och arbetar i detta projekt, ett fantastiskt arbete
så här långt. Genom att ständigt verka för ett gott resultat och vara tillhands med
den egna kunskapen eller kompetensen genererar vi tillsammans ett bra
projektresultat. Egna besök med program i distriktens klubbar genererar inte
bara mentorer utan också en bekräftelse på att vi har ett stort stöd i detta arbete
bland våra kamrater. Det är en stor kraft i vad som kan genereras i Rotarys
sociala nätverk.
Vi är dock inte i mål ännu med denna spännande utmaning, men vi är på god
väg. Arbetsplattformen och verktygslådan finns nu genom våra bildade starka
lokala arbetsgrupper och en aktiv styrelse, varför det intressanta arbetet med
matchningar mellan adept och mentor nu startar med full kraft. Vidare ser vi
fram emot att få möta en stor del av alla de mentorer som anmält sitt intresse vid
kommande konferens i Göteborg den 3 mars, där vi hoppas på en stor
uppslutning. Vi kan utlova en intressant och givande tillställning.
Väl mött
Hälsningar


ordförande

Lokal arbetsorganisation på plats!
Nu finns en etablerad organisation för de 5 områden som projektet täcker. För
varje geografiskt område finns en lokal kontaktperson utsedd. Lokala kontaktpersonerna bildar tillsammans med projektledningen en projektgrupp. Under en
utbildningsdag i slutet av november diskuterades alla förutsättningar och det
lokala arbetet lades upp.
Kontaktpersonerna är:
Fyrbodal
Maritha Ackermann: hansmaritha@hotmail.com
Skaraborg
Ove Gustafsson: ove.gustafsson@telia.com
Sjuhärad
Hans Johansson: hans2johansson@boras.se
Göteborgsregionen
Göran Håkansson: gh.consulting@bostream.nu
Halland
Christer Goude: chr.goude@telia.com


Tillsammans med ytterligare personer från Rotary, representanter för
Arbetsförmedling och högskolor/universitet på respektive ort skall adepter och
mentorer matchas till effektiva mentorspar.





