Sjuhärads Samordningsförbund finansierar ett brett utbud av behovsstyrda insatser som
syftar till att den enskilde ska få, återfå, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.
Kommunerna Vårgårda, Herrljunga, Borås, Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd, Mark och
Svenljunga bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra
Götalandsregionen Sjuhärads samordningsförbund.
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Mats Persson
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ELFSBORG
Jan Ryrlén
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Sjuhärads samordningsförbund driver POINT i samarbete med:
POINT pågår parallellt med ordinarie verksamhet. Det har blivit
möjligt tack vare att förbundet sökt och beviljats medel från ESF,
Europeiska socialfonden.
Mer information: www.samverkanvg.se/point
Projektledare: Pernilla Knutsson, 033 - 430 10 21
pernilla.knutsson@sjusam.se
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Projektet där möjligheterna
är i fokus

POINT

- Påverkan, Offentligt, Ideellt och
Näringsliv Tillsammans vägleder
personer i behov av extra stöd för att hitta sin plats på
arbetsmarknaden genom nya vägar mot arbete eller studier.

Deltagande män och kvinnor i
POINT stärks genom metoder som
ACT och Supported Education/
Employment och gör att studier
eller arbete lättare kan påbörjas och
fullföljas. Samarbeten med föreningar
skapar gynnsamma kopplingar
mellan föreningsliv, deltagare och
arbetsgivare. Den inkluderande attityd
som förenar människor kring fotboll
och föreningsliv ska leda till en positiv
attitydpåverkan bland arbetsgivare
och medarbetare i såväl offentlig
sektor som i övrigt näringsliv.

Målskapande steget är grunden i
projektet. Studie- och yrkesvägledning
ingår i detta steg samt friskvårdande
aktiviteter. Även en ACT-kurs ingår för
samtliga deltagare.
Värdegrundssteget är ett frivilligt
andra steg i samarbete med
föreningslivet. Deltagarna får chansen
att vara på en arbetsplats som
representant för en förening i upp till
tre månader.

A. Studielinjen
Supported Education
B. Arbetslinjen
Supported Employment

Värdegrundssteg
Ansökan – Intervju
Introduktion & värdegrund
Vägledande arbetsträning
3 mån

Färdighetssteg
A. Studier med ev SEd-stöd
B. Arbete med ev SE-stöd

Målskapande steg
Projektets basaktivitet
Motivation & färdighet
Målskapande arbetsträning
ACT, 3x4h
Maximalt 6 veckor

Attityd-

Målgruppen är kvinnor och män i Sjuhärad,
mellan 15-64 år som har nedsatt arbetsförmåga.

Färdighetssteget är ett steg för
deltagande kvinnor och män som
behöver fortsatt stöd då de påbörjat
studier alternativt fått en anställning
med eller utan lönesubvention. Detta
stöd fasas ut successivt.

Bildningssteg

påverkan

Projektet pågår från februari 2016
till och med januari 2019 och 900
deltagare ur målgruppen beräknas
ta del av projektets metoder och
aktiviteter.

Genom ett antal valbara delar
kommer deltagaren närmare en
egen försörjning. Upplägget är
individuellt utifrån varje persons egna
förutsättningar.

Bildningssteget är en tredje väg för
deltagaren och här väljer deltagarna
själva om de vill delta i studielinjen
eller arbetslinjen. Deltagarna får stöd
utformat utifrån Supported EDucation
eller Supported Employment samt
möjlighet att söka önskad utbildning
eller önskat arbete.

Handledarutbildning

Offentligt, Ideellt & Näringsliv

