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Projektet Yrkesmentorer inom Rotary
Ordföranden har ordet
Hösten är nu här efter en underbar varm och solig sommar. Yrkesmentorer inom
Rotary ideell förening har inte legat i hängmattan utan arbetat aktivt för en
fortsättning av det treårsprojekt som varit inom föreningen kallat Yrkesmentorer
för nyanlända akademiker. Detta projekt, med ett mycket positivt resultat i form
av att många fått chansen till en bra mentor inom rotary har också inneburit en
för många snabbare väg in på den svenska arbetsmarknaden. För många har det
inneburit en dörröppnare och många spännande nya kontakter för såväl adepter
och mentor.
Inom föreningen har vi därför beslutat fortsätta på den inslagna vägen med att
arbeta för en snabbare integration på arbetsmarknaden för nyanlända
akademiker. Det är styrelsens förhoppning om ett fortsatt engagemang från våra
registrerade mentorer inom Rotary. Vi ändrar inget i vårt upplägg, men vi ska
känna till att ekonomin inom ramen för denna nya tvåårsperiod (2014-2015) är
begränsad. Vi hoppas ändå på ett fortsatt likvärdigt engagemang från såväl våra
samarbetspartners som våra mentorer i detta för samhället så viktiga
integrationsarbete.
Nu står vi inför årets upplaga av Bok och Biblioteksmässan i Göteborg, där vi
deltar i Rotarys samlingsmonter och på ett seminarium som arrangeras genom
Rotary distriktet. Vi hoppas att detta kommer resultera i mer kunskap om vad vi
arbetar med och intresse från såväl mentorer som intresserade adepter vilka här
får möjlighet att komma i kontakt med intresserade och engagerade mentorer
som kan vara en dörröppnare för arbetsmarknads och
samhällskontakter.
Avslutningsvis ser vi fram emot en mycket
spännande höst i detta arbete.
Väl mött på BOK & BIBLIOTEKSMÄSSAN I
GÖTEBORG

Dick Netterlid
Ordförande
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Projektet är avslutat men verksamheten fortsätter
När projektet avslutades den 30 juni hade vi nått ett antal viktiga målsättningar.
Målet var att vi skulle ha haft 130 mentorspar etablerade – men vi hade över
150. Av de hade 25 personer fått praktik eller arbete. Men det finns många
sökande adepter som står kvar på våra listor som inte fått någon mentor. Vid
våra kontakter med dem har vi förstått hur mycket de hoppas på att någon vill
träffa dem. Vi hoppas därför att ni inte tvekar att ta kontakt med mig eller någon
i   ”Yrkesmentorer   inom   Rotary   ideell   förening”   om   att   skapa   en   relation   med  
någon välutbildad och motiverad invandrare.
Ni anmäler er mycket enkelt på vår hemsida www.yrkesmentorer.se . Den insats
ni gör värderas mycket mera av adepterna än vad den innebär för er.
Redan nu har vi kunnat visa hur stor samhällsekonomisk betydelse det har att vi
kan hjälpa en invandrare till arbete. Projektet kostade ca 2 milj kronor och täckte
in 150 adepter. Om vi bara slår ut kostnaden på de som redan under projekttiden
har kunnat få praktik eller arbete så innebär det en kostnad på 80.000 kr per
”lyckat”  resultat. Men om en person fått arbete ett år tidigare än vad den annars
skulle fått innebär detta att samhället redan under detta år har tjänat in mycket
mera än projektkostnaderna. Och vi kan vara ganska säkra på att de som haft en
mentor, men där vi ännu inte hunnit få ut dem på praktikplatser, kommer att
lyckas bättre än de som inte haft någon mentor. Det innebär att alla fortsatta
insatser ger stora samhällsekonomiska vinster.
En annan målsättning var att man som mentor skulle vara intresserad av att
fortsätta med en ny adept när perioden var slut. Vi har i dagsläget inte möjlighet
att fastställa om vi har uppfyllt den målsättningen – eftersom många av
mentorsparen tillkom ganska sent. Men många har besvarat en enkät, där det
framkom att åtminstone 75 % kunde tänka sig att fortsätta med en ny adept.
Vi vill tacka er alla för hittills gjorda insatser. Vi hoppas också på er fortsatta
medverkan och engagemang!

Projektavslutning
Nu i juni avslutades projektet Yrkesmentorer inom Rotary med ett avslutande
seminarium för styrelsen, representanter för finansiärer och samarbetspartners
samt ett antal intresserade rotarianer.
Finansiärerna från Västra Götalandsregionen uttryckte en tillfredsställelse över
att projektet genomförts enligt plan och uttryckte en förhoppning om en
fortsättning. Vad vi inte vet – det är hur det går för våra adepter. Kommer det att
vara lättare för dem att hitta rätt på arbetsmarknaden än de som inte haft någon
mentor? Den frågan kan inte besvaras förrän om ett par år då Linnéuniversitetet
i Växjö gör en uppföljning av resultaten för våra adepter jämfört med en
kontrollgrupp, som inte haft någon mentor.
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Framtiden för Yrkesmentorer inom Rotary
En viktig sak som vi som Rotarianer kan glädja oss åt är det stora interna
gensvaret för vår verksamhet. Nuvarande och kommande guvernörer har
anammat grundtankarna och vill verka för en fortsättning, vilket känns hoppfullt
för den fortsatta verksamheten.
Andra distrikt inom Rotary har också tagit upp tanken på att etablera en
motsvarande verksamhet och propagerar för att verksamheten i framtiden skall
bedrivas över hela landet.
För den närmsta framtiden kan konstateras att vår förening har gått in med en
ansökan om projektmedel för en tvåårsperiod till Västra Götalandsregionen och
till Länsstyrelsen för Västra Götalands län. Beslut kommer i oktober.

Yrkesmentorer deltar i Bokmässan 26-29 september
Yrkesmentorer inom Rotary deltar på Bokmässan dels i Rotarys monter dels
med ett eget seminarium fredagen den 27 september . Då kommer vi att berätta
om mentorskap, om det projekt som genomförts för utländska akademiker och
om mentorernas egna erfarenheter.
Vi hoppas också få till stånd en livlig diskussion om vad vi som rotarianer kan
göra för att invandrarnas kompetens och resurser bättre tas tillvara. Claes I
Helgesson (Majorna RK och styrelseledamot i YMIR) är ansvarig för
programmet för seminariet, som äger rum mellan kl 15 och 17 fredagen den 27
september. Välkommen till ett viktigt – och kostnadsfritt – seminarium!

Kontaktuppgifter:
www.yrkesmentorer.se
info@yrkesmentorer.se

Ordförande: Dick Netterlid 0705-912990
Projektledare: Ulla Ekström 0708-776171
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