NYHETSBREV nr 2 2012 från
Projektet Yrkesmentorer inom Rotary
Ordföranden har ordet
Våren kommer raskt på oss med värme och aktiviteter, detta gäller i högsta grad också vårt
projektengagemang inom Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening där aktiviteter och
resultat ökar i rask takt sedan våra arbetsgrupper/noder etablerat sig i de tre Rotarydistrikten.
Idag är det etablerade grupper i alla noder med planerade spännande aktiviteter på agendan
där möten mellan adept och mentor står på programmet.
Låt nu vårvärmen värma upp vårt kreativa rotarynätverk, som faktiskt är världens största
sociala yrkesnätverk. Tänk också på att man inte behöver vara rotarian för att vara mentor i
vårt projekt.
Vill du också bli en av oss mentorer i detta projekt gå då in på www.yrkesmentorer.se och bli
mentor du också, eller är du Adept, flykting/invandrare, så anmäler du också intresse på
samma hemsida .
Vi behöver dig!
Vårhälsningar


Ordförande

Seminariet den 3 mars
Den 3 mars genomfördes vårt första ”egna” seminarium i Göteborg.
Lördagen var en vacker vårdag. Så det var de riktiga entusiasterna som
valde att bänka sig för att lyssna på Christian Wass och om hur en
olycka (han blev förlamad från bröstet och neråt) tvingat honom till en
helt ny syn på livet. Med hjälp av personer i sin omgivning har han
ändå kunnat uppnå de mål, som han hade satt upp i sin ungdom. Fast
det tog längre tid och fick göras utifrån andra förutsättningar.
Det var omöjligt att inte bli berörd av hans berättelse.
Under resten av eftermiddagen gavs djupare information om
vårt projekt och de engagerade mentorerna kunde utbyta
erfarenheter. Adriana Bocanegra gav en insiktsfull bild av hur
det är att komma till ett nytt land och vilket värde en mentor
kan ha.
Alla ni som hade däckats av influensan får vi hoppas har kryat
på er och att ni återkommer vid nästa seminarietillfälle.
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Rikskonferens i Vänersborg
Ungdomsstyrelsen inbjöd till den 26-27 mars alla mentorsprojekt i Sverige, som har
regeringsstöd för verksamheten, till ett erfarenhetsutbytesmöte som förlades till Vänersborg.
Här fick vårt projekt Yrkesmentorer inom Rotary stå som värd. Förutom Ungdomsstyrelsens
information om förutsättningar för projekten gav Linnéuniversitetet i Växjö en gedigen
information om hur projekten kommer att utvärderas.
Vi kunde också konstatera att vårt projekt står sig väl i konkurrens med övriga, men att vi alla
har samma problem att fånga ”rätt” målgrupp.

Första årsmötet i Yrkesmentorer inom Rotary
Den 3 mars avhölls första årsmötet för Yrkesmentorer inom
Rotary. De flesta medlemsklubbarna var representerade. Dick
Netterlid omvaldes till ordförande för nästa period.
Frågan om hur verksamheten skulle bedrivas efter projektets
slut var den som rönte störst intresse. Alla talade för en fortsatt
verksamhet efter projektets slut. En arbetsgrupp skall ta fram
förslag på hur vi arbetar vidare. Till hösten kallas till ett
medlemsmöte där frågan avgörs.

Seminarieträff i Göteborg
I början av mars genomförde lokala arbetsgruppen för Göteborg
ett lokalt seminarium. Göran Håkansson – som är lokal
samordnare i Göteborg – kunde belåtet notera att ett tiotal nya
mentorsöverenskommelser såg ut att bli resultatet av mötet. Ett
nytt lokalt seminarium genomfördes också den 25 april.

Jack Jarshild lämnar styrgruppen
Från 1 maj lämnar Jack Jarshild styrgruppen för att njuta av en välförtjänst pension.
Yrkesmentorer inom Rotary bugar och tackar för ett mycket stort stöd under projekttiden.
Jack har mycket starkt bidragit till det goda samarbetet med Arbetsförmedlingarna över hela
Västra Götaland och Halland.
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Projektläget
Antal adepter inom målgruppen
180 (varav i rätt målgrupp 90)
Antal mentorer i mentorsbanken
120
Antal pågående mentorsprogram
29 (Målet är 80)
Antal mentorspar som testar eller inte hunnit skriva på
25
Antal adepter som fått jobb.
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Antal adepter som fått praktik
4
Antal avbrutna mentorsprogram
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YIRIF:s styrelse
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Adjungerad

Dick Netterlid
Anders Haldin
Christer Goude
Claes I Helgesson
Lars Setterberg
Per-Ola Attman
Susanne Karlander
Kent Christensson
Per Nilsson
Anders Lindström

Vänersborg-Aurora RK
Landvetter/Råda RK
Halmstad Tylösand RK
Majorna Göteborg RK
Göteborg Gamlestaden RK
Göteborg Kronhuset RK
Borås Viskan RK
Kungshamns RK
Göteborg Gamlestaden RK
Vänersborg-Aurora RK

Kontakt
Projektledaren Ulla Ekström når du enklast via mail:
info@yrkesmentorer.se
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