Visby, januari 2012

Nu är det 2012
– tack för gott samarbete under 2011
Ännu ett ett årsskifte har passerat. Vi kan se tillbaka på ett intensivt och utvecklande år för
FinsamGotland under 2011. Flera av våra projekt har avslutats, med gott resultat. Erfarenheterna
tas till vara på olika sätt. Utvärderingar och slutrapporter publiceras på hemsidan i takt med att de
blir klara.
Vi kan också se fram mot ett spännande 2012. Fyra projekt pågår under året: Hamnringen, Unga
Kvinnor, Ungdomskraft och Arbetsträning inom offentlig sektor. Vi kommer också att anordna möten,
medverka i nätverk – och arbeta för samverkan och brobyggande mellan Finsams medverkande
myndigheter och samarbetsparter.
Verksamhetsplanen för 2012 är klar och finns på vår hemsida. Nytt för i år är FinsamGotlands
vision, som antogs i december 2011.
Människor med funktionsnedsättning/arbetshinder är en del av arbetsliv och samhälle på Gotland.
På Gotland ska ingen falla mellan stolarna.
År 2015 har FinsamGotlands verksamhet bidragit till att andelen gotlänningar som uppbär ersättning från
socialförsäkringssystemen (arbetslöshetsersättning, försörjningsstöd eller annan ersättning) har minskat.
Andelen personer i sysselsättning är högre än i riket i genomsnitt.
Det är en konkret formulerad vision som beskriver det vi vill uppnå – med mätbara mål. Till
visionen finns också en rad handfasta riktlinjer. Vi ska arbeta för ökad samverkan och vara en
arena för kunskapsöverföring mellan parterna. FinsamGotland ska ses som en viktig resurs till
ordinarie verksamhet.
FinsamGotland ska också vara ett känt föredöme på nationell nivå. Näringsliv, offentlig sektor
och ideella organisationer ska vara naturliga samarbetspartners som aktivt bidrar med att skapa
arbetstillfällen för personer med behov av särskilt stöd. FinsamGotland ska aktivt arbeta med att
ge arbetsgivare kunskap om människor med funktionsnedsättning.
Så står det i visionen. Och det är detta vi vill överföra i den verksamhet vi beslutat - och planerar
- under 2012. Läs mer om det på nästa sida.
Jag hoppas att vi möts genom Finsam under det kommande året. Varmt välkomna till våra
arrangemang.

Eva Jupiter

Samordnande tjänsteman, FinsamGotland

På gång under 2012
Från samverkan till samarbete.
Strukturer kommer att vara en huvudfråga för FinsamGotland under 2012. Det handlar kort och
gott om att underlätta samarbetet mellan parterna. Det kommer individen – våra målgrupper – till
godo. Det måste bli lättare att nå varandra mellan myndigheter för olika yrkesgrupper – att bland
annat snabbt och lätt få fram mötestider. ReKo, (rehabkoordinatorerna) inom primärvården och
psykiatrin är bra exempel på detta hur detta kan gå till.
Genom FinsamGotland samarbetar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland
med vård, omsorg och utbildning. Ju mer vi känner till om varandras förutsättningar, dess bättre
kan vi samarbeta. Hos oss på Gotland är småskaligheten en styrka. När vi prövar nya metoder
kan vi snabbt se effekter. Vi får plats kring ett bord när representanter för parterna träffas.
Vi har också goda erfarenheter av samarbete med det gotländska näringslivet. Vi har en
imponerande och växande lista med företag och arbetsplatser som ger plats för personer i behov
av arbetsträning genom våra projekt. Det uppmärksammas runt om i landet.
Målsättningen är att Finsam ska verka över hela Gotland. Under det kommande året kommer vi
att ta initiativ till möten med arbetsplatser runt om på ön. Samarbetet med arbetsgivare och
arbetsmarknad är viktigt. Därför kommer vi att sammanställa information som rör
arbetsmarknad för våra målgrupper. Tillsammans med vår aktivitetskatalog vill vi att vår hemsida
ska bli en ”verktygslåda” för alla som är intresserade av Finsamfrågor.
Frukostmöten – nu sista tisdagen i månaden!
Redan tisdagen den 31 januari hälsar vi er välkomna till årets första Finsamfrukost. Då ska det
handla om projektet Ungdomskraft. Programmet för årets övriga frukostmöten är redan nu klart
(se bilaga). En förändring är att våra frukostmöten kommer att arrangeras månadens sista
tisdag under vår och höst – fem på våren och tre under hösten.
Almedalsveckan 1 – 8 juli
Även i år kommer FinsamGotland att medverka under Almedalsveckan, tillsammans med
Nationella Rådet och Nationella Nätverket för samordningsförbund. Enligt fjolårets modell blir
det fem Finsamfrukostar under veckan. Nytt för 2012 är två lunchseminarier med fokus på
fördjupat samarbete. Almedalsveckan är verkligen ett bra tillfälle att visa upp det vi gör inom
FinsamGotland för en nationell publik.
Inspiration Finsam 10 – 12 oktober
Att göra skillnad. Så lyder årets tema för seminariedagarna Inspiration Finsam. För närvarande
pågår bokning av föreläsare som representerar både djup och bredd.
Inspiration Finsam vänder sig till alla anställda inom Finsams parter och samarbetspartners.
Under tre intensiva höstdagar arrangeras sex föreläsningar på Wisby strand. I entréhallen finns
plats för utställare och information. Vid inspirationsdagarna 2011 kunde vi räkna in 1800
åhörare. Inspiration Finsam har verkligen blivit den mötesplats vi hoppats på. Det ska vi
verkligen värna om.
På vår hemsida finns alltid aktuell information.
Läs mer: www.finsamgotland.se

