









VIKTIGT! Medlemsmöte om YIRIF:s framtid 13 oktober
Efter den 30 april 2013 upphör projektet Yrkesmentorer inom Rotary. Föreningen YIRIF får
därefter inga centrala resurser för att hålla ihop arbetet med Yrkesmentorer inom Rotary.
För att inte projektidén och de arbetsmetoder som vi har byggt upp skall rinna ut i sanden så
behöver vi diskutera hur vi fortsätter arbetet efter projekttidens slut. Vi inbjuder därför alla
som är intresserade av frågan till ett medlemsmöte lördagen den 13 oktober i Göteborg
(lokal meddelas senare). Vi startar kl 10 och avslutar med lunch. Vi bjuder på lunchen och
ersätter ev. resekostnader. Frågor besvaras av projektledare Ulla Ekström.
Anmälan till ulla.ekstroem@gmail.com Telefon: 0708-776171


Ungdomsstyrelsen ger oss en ny utmaning
Projektet Yrkesmentorer inom Rotary är nu inne på sin tredje – och sista – projektperiod,
som varar under tiden september 2012 till 30 april 2013. Under hösten är målet att vi skall
etablera 50 nya mentorspar. Detta ger oss en mycket tuff utmaning.
Vi vädjar därför till alla klubbar att ta sig an frågan om att hitta mentorer till de adepter som
vi kan fånga upp lokalt. Det handlar om personer med akademisk eller annan kvalificerad
yrkesutbildning som kommit hit som flyktingar eller anhörig till flykting. Ungdomsstyrelsen
har också gett oss möjlighet att ta oss an en viss andel adepter som kommit hit av andra skäl.
Eftersom utbildning oftast är en ”färskvara” är det viktigt att man som invandrare får
kontakter inom det svenska samhället så att man får träna språket och får kontakter inom sitt
yrkesområde. Rotary som yrkesnätverk har suveräna möjligheter att åstadkomma detta.
Du som vill anmäla dig som mentor – gå in på www.yrkesmentorer.se

Nationell konferens om mentorskap
Ungdomsstyrelsen har dessutom gett oss i uppdrag att i slutet av den nya projektperioden
genomföra en nationell konferens kring mentorskap och invandring. Målgruppen för
konferensen är alla som är involverade i processen att integrera invandrare i det svenska
arbetslivet. Västra Götalandsregionen, Länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län
liksom Arbetsförmedlingen, Kommuner, nystartade projekt och förstås verksamma mentorer
kommer att bjudas in till konferensen.
Tänkta datum är torsdagen den 11 alternativt 19 april 2013, så håll dessa datum öppna i
almanackan. Vi kommer att försöka skapa en riktigt intressant konferens med duktiga
föreläsare som ger oss ett lyft!








Projektläge
Vid augusti månads slut uppgick antalet anmälda adepter till 199 personer. Av dessa gör man
inom projektet bedömningen att ca 100 personer tillhör målgrupp (utvidgad). 124 personer
har skickat in CV. 132 möjliga mentorer är anmälda.


Bokmässan
Yrkesmentorer inom Rotary kommer att finnas med i Rotarys monter vid Bokmässan i
Göteborg den 27-30 september. Vi kommer att arbeta för att vi hela tiden har någon från
projektet som är med och bemannar montern och kan informera om vårt projekt. Biljetter
som bara kostar 110 kr kan köpas om man kommer före kl 10.00 på lördag och söndag.


