










Årsmötet och seminarium för adepter 16 februari
Yrkesmentorer inom Rotary hade sitt andra årsmöte i lördagen den 16 februari. Vid mötet
deltog 10 av de 15 klubbar som ingår i föreningen. De formella punkterna var snabbt
avklarade och lämnade utrymme för intressanta diskussioner om hur framtiden skall hanteras
när det inte längre finns
samma ekonomiska resurser för att driva
verksamheten. Vad som
än händer har många
adepter gagnats av de
insatser som gjorts av
alla engagerade mentorer.
Alla var klara över att
verksamheten måste finna
former
för
en
fortsättning. Claes I Helgesson föreslog att vi summerar erfarenheterna från de nära tre åren
som vi varit igång i en ”vitbok”. Alla instämde i tanken att kunna överlämna ett arv i
pappersform om de positiva erfarenheter vi har haft liksom de tillkortakommanden som vi
noterat. En sådan sammanställning av våra erfarenheter kan möjligen också underlätta
sökandet efter finansiering av det fortsatta projektet.
Därefter inleddes dagens höjdpunkt med mötet mellan de 16 inbjudna adepterna och
tjänstemän från projektet Nationell Matchning. Per-Ola Attman gav en bild
av hur mentorsverksamheten kan fungera
och vad den kan ge till adepterna – men
också vad man själv upplever och får. Kent
Christensson och Katza Mezentceva
berättade om hur en mentorsrelation kan
tillkomma och utvecklas. Göran Håkansson
presenterade Irina Koisheva som beskrev
sina förväntningar på vad en mentor kan
bidra med.
Slavica Lundgren berättade slutligen om hur projektet Nationell Matchning arbetar och vad
man vill åstadkomma.




Under den efterföljande lunchen var det ett mycket
intensivt kommunicerande vid borden som redan till
kaffet givit flera nya mentorspar.

Projektläget
Vid januari månads slut hade vi totalt 239 adepter i banken, varav 195 skickat in CV.
Mer än 130 personer har idag haft eller har en pågående mentorsrelation. Det betyder att vi
nu bedömer att vi har nått projektmålet vad gäller kvantiteten mentorspar. Hur många som
gått vidare till praktik eller arbete med hjälp av mentorn kommer vi att analysera under
våren. Klart är dock att säkert 15 personer kommit vidare med stöd av sin mentor – vilket är
ett bra resultat med tanke på den korta tid som de flesta mentorspar varit igång.
Vi hade vid samma tid 193 registrerade mentorer i banken – men det finns fler som inte har
förts in i registret än. Intressant är att se var vi har våra mentorer. Föga förvånande noteras
att de flesta finns i de klubbar som är medlemmar i föreningen YIRIF. Men ett glädjande
stort antal finns spridda över ett stort antal klubbar. Det är inte mindre än 35 klubbar som har
mentorer engagerade för våra adepter. Dessutom har också fyra personer som inte är
rotarianer engagerat sig.
Vi framför ett stort TACK till alla engagerade och intresserade mentorer. Ni gör ett viktigt
arbete och har ett antal mycket tacksamma adepter som dessutom lärt känna en infödd
svensk – vilket inte är många invandrare förunnat.
Nationell konferens om det civila samhällets roll
Vårt projekt har fått uppdraget från Ungdomsstyrelsen att genomföra en nationell konferens
om det civila samhällets möjligheter att bidra till en bättre väg till arbete för invandrare.
Konferensen äger rum torsdagen den 11 april i Scandic Crown, Polhemsplatsen, Göteborg.
Projektet vänder sig till alla som är i begrepp att starta en liknande verksamhet eller arbetar
med målgruppen utländska akademiker.
Alla som är intresserade är varmt välkomna – men i första hand kommer vi att välja dem
som är engagerade som mentorer – om antalet platser inte räcker till. Vi tror att det kommer
att bli bra uppslutning med sådana intressanta föreläsare som inspiratören Leo Razzak
respektive den välkände Göteborgaren Göran Johansson.
Välkomna att anmäla er till en dag med mycket intressant att erbjuda.
Konferensen är kostnadsfri.
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