Nu är det 2013
–Tack för gott samarbete under 2012!
Vi har passerat ännu ett årsskifte. Fem år har gått sedan vi startade. Vi kan nu se tydliga röda trådar i det vi genomfört. Då vi
startade 2008 kunde vi inte veta var vi skulle befinna oss idag. Men vi kan se att de projekt och annan verksamhet som kommit till
stånd genom Finsam leder mot samma mål.
I samordningsförbundet FinsamGotland ingår Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region Gotland med
hälso- och sjukvård, socialförvaltningen och utbildning. Det är myndigheter och förvaltningar med olika uppdrag
och regelverk, men som alla möter personer som riskerar att hamna mellan stolarna i välfärden.
En av våra första mål var att skapa mötesplatser. Vi började med föreläsningar och frukostmöten. Det har sedan lett
vidare till seminariedagarna Inspiration Finsam, där vi 2012 kunde vi räkna 2 550 åhörare. Vi samarbetar också med
övriga samordningsförbund med aktiviteter under Almedalsveckan. Vi arbetar genom nätverk, både på ön och
nationellt.
Det projekt vi arbetat med har fram till nu främst prövat modeller som ger direkt stöd för individen. På Spåret
visade hur viktigt det är att ge nära stöd – och att det ska ske över tid. Dessa erfarenheter utvecklas nu framgångsrikt
inom projektet Unga Kvinnor – och även genom Hansa Utbildnings Aspie 2.0 och Region Gotlands Ungdomskraft med
stöd från Europeiska Socialfonden.
Projekten har också visat behovet av fler platser för arbetsträning. Två arbetsgivarringar bildats med start inom
Finsam; Skarphäll och Hamnringen. Under 2013 fortsätter vi samarbetet med företag på norra och södra Gotland samt
LRF. Genom projektet Självklart! ska vi skapa en hållbar modell för att öka antalet arbetsträningsplatser även inom
offentlig sektor.
I samarbetet med arbetsplatser hör vi ofta önskemål om utbildning kring funktionsnedsättning och bemötande.
Därför kommer vi nu att bjuda in till återkommande informationsdagar. Målet är att underlätta anställning för
personer ur Finsams målgrupper. Här samarbetar vi med Paraplynätverket, som samlar FinsamGotlands projekt och
projekt som drivs med stöd från bland annat Europeiska Socialfonden (ESF) på ön.
Det nystartade Finsamprojektet kring sociala företag är ytterligare en väg att skapa ge möjlighet för dem som står
långt från arbetsmarknaden att påverka sitt liv och få arbete.
Allt bygger på samverkan – inom Finsams och med det gotländska samhället. Ett av våra första projekt var
Centrum för förberedande arbetsträning, CFA som visade vägen för samverkan med individen i centrum.
Rehabkoordinator/psykiatrin har underlättat sjukskrivningsprocessen för både individ och myndigheter.
Summan av våra erfarenheter är att möten, kunskap, samverkan och samarbete ger resultat. Den röda tråden leder
till slutsatser och erfarenheter som vi nu ska bygga vidare på. Ett projekt, med arbetsnamnet ArbetSam, planeras
starta under året. Förenklat kan målsättningen sammanfattas: Kortaste vägen in för individen och flerpartssamverkan för
Finsams parter.
Avslutningsvis vill jag nämna samarbetet med den nationella kampanjen (H)järnkoll. Tio gotländska ambassadörer
har utbildats för att berätta om sina erfarenheter. Alla har sin egen historia. Kampanjen pågår under hela 2013 och
ska leda till större förståelse och kunskap om psykiska olikheter - och lika rättigheter.

2013 ser ut att bli ett mycket spännande år.
Jag hoppas att vi möts inom Finsam!
Eva Jupiter,

Samordnande tjänsteman, FinsamGotland

På gång under 2013!
Frukostmöten – åtta gånger per år
Redan tisdagen den 29 januari hälsar vi er välkomna till årets första Finsamfrukost. Då ska det handla om Egenmakt,
individens möjlighet att ha makt över sin situation.
Programmet för årets övriga frukostmöten är klart (se www.finsamgotland.se/evenemang).
Projekten
Två projekt fortsätter över årsskiftet. Självklart! avslutas under våren, och ska leda till en hållbar organisation för att
skapa fler arbetsträningsplatser, framför allt inom offentlig sektor på Gotland. Projektet Unga Kvinnor har passerat
halvtid med gott resultat. Vid årsskiftet startar ett nytt projekt som ska leda till fler arbetsintegrerade sociala företag
på Gotland.
ArbetSam – flerpartssamverkan
De projekt FinsamGotland genomfört leder till slutsatser och erfarenheter som vi nu ska bygga vidare på. Det
handlar om att underlätta samarbete mellan Finsams parter – alltid med individens fokus, i fokus! Ett projekt, med
arbetsnamnet ArbetSam, planeras starta under året.
(H)järnkoll
Kampanjen fortsätter under 2013. FinsamGotland kommer att ansvara för att ambassadörerna når ut med sitt
budskap på Gotland.www.hjarnkoll.se
Kompetensutveckling och MI
Under 2013 ska kompetensutvecklingsinsatserna ha fortsatt fokus på bemötande samt metoder och ökad förståelse
för varandras arbetsområden hos de medverkande parterna. Under flera år har utbildningar i Motiverande samtal
(MI) arrangerats både via Finsam och Finsams parter på Gotland. Erfarenheterna visar behov av fortlöpande
”påfyllning” för att upprätthålla de nya arbetssätt som tillägnas.
Almedalsveckan 30 juni -7 juli
FinsamGotland medverkar under Almedalsveckan, tillsammans med Nationella Rådet och Nationella Nätverket för
Samordningsförbund (NNS). Enligt fjolårets modell arrangeras fem Finsamfrukostar och två lunchseminarier med
fokus på fördjupat samarbete. Ett bemannat tältstånd ger möjlighet att berätta om FinsamGotland för en nationell
publik.
Arbetsgivare och näringsliv
Vid återkommande träffar bjuds arbetsgivare och arbetsplatser in för information om olika funktionsnedsättningar
samt olika stöd som kan vara aktuella. Modellen arbetsgivarring har visat sig vara väl fungerande. Under 2013
planerar Finsam att fortsätta det påbörjade samarbetet med företagarna på norra och södra Gotland samt LRF.
Pris till arbetsgivare
FinsamGotland kommer att uppmärksamma goda förebilder bland arbetsgivare som underlättar för personer ur
Finsams målgrupper att komma in på arbetsmarknaden. Priset delas ut vid Företagardagen i november.
Inspiration Finsam 9 – 11 oktober
Inspiration Finsam vänder sig till alla anställda inom Finsams parter och samarbetspartners. Under tre oktoberdagar
arrangeras sex spännande föreläsningar på Wisby Strand. Där finns också plats för utställare och information.
Bemötande ur olika aspekter blir ett gemensamt tema.
Open College Network, OCN
OCN är en metod för att kvalitetssäkra utbildningar/verksamheter som idag inte är formellt etablerade. Det ger ett
erkännande för varje individs lärande. FinsamGotland ska undersöka om OCN-metoden skulle kunna utvecklas på
Gotland.
Utvärdering
Under året kommer en utvärdering att genomföras för att undersöka om Finsams arbete sedan starten 2008 har lett
till förändrad samverkan.
Läs mer: www.finsamgotland.se
På vår webbplats finns också Verksamhets- och Budgetplan för FinsamGotland 2013

