Visby i december 2009

På Spåret
Hej!
Det du nu håller i Din hand, eller läser på Din skärm är det allra första
nyhetsbrevet från oss i projektet På Spåret!
” Det är härligt
att veta att
jobbarkompisarna
väntar på just
mig på
morgonen. De
saknar mig om
jag inte
kommer och
jobbet blir inte
gjort ”
kommentar från
en av deltagarna i
projektet i
uppföljning under
hösten -09

Vi är så väldigt glada över att vi nu har fått möjligheten att nå ut till Dig
och berätta lite om vad som händer i projektet.
Vår förhoppning är att vi med jämna mellanrum ska höra av oss till alla
som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med oss, om vad som
händer och vad vi planerar i projektet.
Vi har nu varit igång i sedan i mitten av april, alltså 8 månader.
Det har varit en spännande resa hittills och oj så många nya
erfarenheter vi har gjort!
18 personer har hittills fått praktik genom projektet –alla utifrån sina
förutsättningar och önskemål. Lika många handledare och lika många
arbetsplatser har generöst erbjudit plats, bjudit på sin tid, kunskap och
visat mycket stor omsorg om våra deltagare.
Både det offentliga arbetslivet och det privata näringslivet på Gotland
har erbjudit platser- och det är vi givetvis mycket glada för.
Redan nu vet vi märker vi hur viktigt och betydelsefullt det är för var
och en att få finnas i ett sammanhang –att ha ett arbete att gå till , Att
ha arbetskamrater och arbetsuppgifter som väntar på en när man
kommer. Deltagarna beskriver och sätter ord på det, vi som coachar
och leder ser också resultatet -man växer och utvecklas , och det
kräver mycket mod och kraft hos varje deltagare!
NU tittar vi framåt in i det nya året 2010 och vi kommer att ta höjd på
att etablera kontakt med fler goda arbetsgivare och företag på Gotland
.Vi har också fått anslaget förlängt så att vi nu driva projektet till
augusti 2011.
Vi har fått förfrågan om att coacha deltagare som planerar att flytta från
Gotland och vill ta sin coach med sig, men det kan vi inte erbjuda
dessvärre!! Annars är vi öppna och med på det mesta när det gäller
ideer och förslag!
Så till sist, ett stort Varmt Tack till alla Er som på olika sätt deltagit i
projektet så här långt!
Tack till alla handledare och arbetsgivare som så generöst tagit emot oss
och våra deltagare- och till alla Er som samverkat och jobbat på för att
hitta smidiga och bra lösningar för alla inblandade!
En riktigt skön och vilsam jul och ett Gott nytt år önskar vi Er !
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Kontakt

STINA HANSSON
Projektledare 073 7658654
stina.hansson@gotland.se

