
Du får hjälp att närma dig dina mål!

www.framtidsstegen.se

Projekt för 

arbetslösa och sjukskrivna
i Kronobergs län som vill komma 

tillbaka till arbetsmarknaden e# er en 

tids frånvaro

dem som ännu inte ha"  

sitt första jobb i Sverige
och som behöver stöd och nya 

kunskaper i vårt sätt att söka arbete.



• En egen coach

• Studie och yrkesvägledning

• Föreläsningar i intressanta ämnen

• Friskvårdsarbete

• Personlig marknadsföring

• Praktik

• Dataundervisning i våra vanligaste        

program

• Skapande verksamhet

• Möjlighet till kortare bransch utbildning

• Körkortsstöd

• Språkstöd

• Samtalsstöd vid behov 

Vi fokuserar på individen!
Eftersom alla människor har olika utgångslägen och behov är aktiviteterna på 
Framtidsstegen individuella.

I projektet erbjuds deltagaren:

Vem kan delta?

• som är mellan 18-64 år

• är inskriven på Arbetsförmedlingen,

• är bosatt i Växjö, Alvesta, Ljungby 

eller Älmhults kommun

• tillhör JOBEN, UGAN eller uppbär 

försörjningsstöd

• 

• 

• 

• Du
Alvesta, mitt i Småland har bra tåg och 
bussförbindelser. De personer som an-
visas via Arbetsförmedling får buss eller 
tågkort genom projektet, för att ta sig till 
Alvesta.

Hur tar jag mig till Alvesta?



Framtidsstegen är ett ESF-projekt riktat till långtidsar-

betslösa och sjukskrivna i Kronobergslän som vill komma 

närmare 

arbetsmarknaden.  

I projektet får deltagaren ett individuellt schema med aktivi-

teter som är anpassat utifrån deltagarens behov. 

Vi arbetar med hela individen och utgår ifrån deltagarens 

mål och förutsättningar. 

Vi stöttar individen fram till personligutveckling, fysiskt och 

psykiskt välbefi nnande, utbildning, arbete eller eget företa-

gande. 
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Vad är Framtidsstegen?



Är du intresserad av att delta?
Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen eller 

socialtjänsten. 

Ansökningsblanketten hittar du på vår hemsida.

www.framtidsstegen.se

För mer information kontakta

PROJEKTTEAMET:

Projektledare: Kjell-Åke Nordahl, 0472-154 71 
kjell-ake.nordahl@alvesta.se 

Coach: Anya Johannesson, 0472-153 55 
anya.johannesson@alvesta.se 

Coach: Sofi e Grandin, 0472-59 56 33
Sofi e grandin@alvesta.se

Coach: Lennart Wäster, 0472-59 56 22
lennart.waster@alvesta.se

Coach: Luljeta Jetullahu 076-147 27 33
luljeta.jetullahu@alvesta.se

www.framtidsstegen.se

Ljungby
kommun

Det bästa sättet att förutspå 
framtiden är att skapa den.
                                      - Abraham Lincoln

”


