INDIVIDEN I FOKUS
Framtidsstegen

ett lyckat projekt

NYHETSBREV MAJ
"Målet var att 20 procent av deltagarna skulle gå vidare till anställning. Hittils
har 26 procent fått anställning och blivit självförsörjande"
- Kjell-Åke Nordahl.

2014

Vad är Framtidsstegen?

Framtidsstegen är ett ESF-projekt som under perioden 2012 01 01 – 2014 06 30 riktar sig till arbetssökande i Alvesta, Ljungby och
Älmhult och Växjö kommun. Projektet drivs av Allbo Lärcenter i Alvesta, och finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet drivs
som ett samverkansprojekt mellan Alvesta, Ljungby och Älmhult kommuner. Projektet samverkar även med Arbetsförmedlingen och det
lokala näringslivet. Projektet kommer arbeta med målgrupperna långtidsarbetslösa och långtidssjuka. Under hela projekt- tiden kommer
350 deltagare ha fått individanpassade aktiviteter.

VERKSAMHETEN

Projektet har obligatoriska aktiviteter med tre nivåbaserade arbetshörnor riktat mot arbetslivet, språkstöd , data och motion, föreläsningar
runt teman som kost, friskvård, vardagsmotion, stresshantering/avslappning, och mentala fallgropar. Det förekommer även valfria
aktiviteter som berör skapande konstnärlig verksamhet och matlagning samt enskilda/grupp möten med KBT terapeut.

AKTIVITETER I MAJ MÅNAD

Framtidsstegen har gjort ett flertal företagsbesök under maj månad. Den femte maj besökte vi Källemo i Värnamo för att se företagets
olika produkter av möbler. Veckan efter den 12 maj gästade Framtidsstegen Slussen i Lagan ( http://www.slussenilagan.se/) Måndagen den
19 maj gick färden till Växjö flygplats där Anders Gustavsson berättade om verksamheten och vilka olika yrkesgrupper som jobbar på
flygplatsen. Sista måndagen i maj fick Framtidsstegen besök av Arbetsförmedlingen i Alvesta som redovisade lediga rekryteringsuppdrag.
Efter lunch gick deltagarna i projektet till Hagahuset i Alvesta och fikade medan överförmyndaren Johny Haraldsson berättade om vad han
gör och vad som innefattar i en god mans uppdrag.
Leif Anderjon och Kjell-Åke Nordahl har under maj månad varit ute och informerat om projektets uppnådda resultat. Spridningen av
resultaten har gjorts till Alvesta, Ljungby och Älmhult kommun.
Under maj månad har projektet Framtidsstegen haft besök av TV4, Smålandsposten, lokaltidningen Alvesta, Smålänningen och lokalradion
Kronoberg.
Länkar:
http://www.tv4.se/nyheterna/lokala-nyheter/framgångsrikt-projekt-läggs-ner-2619437
http://www.tv4.se/nyheterna/lokala-nyheter/framgångsrikt-projekt-läggs-ner-2619437
http://www.e-pages.dk/alvesta/167/
http://www.smalanningen.se/artikel/106404/ett-steg-pa-vag-mot-nytt-jobb

