Sammanfattning

Projekt VISA
(Varaktig Inkludering i Samhälle och Arbetsmarknad)
Projekt VISA finansieras av svenska ESF-rådet tillsammans med Linköping
kommun och Motala kommun. Planerad projekttid: 2017-09-01 – 2020-08-31.

Bakgrund
Inom ekonomiskt bistånd finns individer som befinner sig långt från
arbetsmarknaden, har långvarigt behov av bistånd och som har svårt att
framgångsrikt nå fram till och ta del av befintliga arbetsinriktade insatser i
samhället. Möjligheten att vara en del av arbetsmarknaden påverkas ofta av
begränsningar i funktions- och aktivitetsförmåga relaterad till fysisk och
psykisk ohälsa, svårigheter att processa information samt svårigheter att
planera, initiera och vidmakthålla önskvärda aktiviteter. Även strukturer,
kunskaper och attityder hos samhällsaktörer (det vill säga arbetsinriktade
insatser, arbetsgivare, olika arbets- och utbildningsinriktade stödfunktioner
etc.) är avgörande för att individerna i målgruppen ska ha möjlighet att
optimera sin ställning på arbetsmarknaden. Att inte inkluderas på
arbetsmarknaden kan leda till utanförskap, begränsad autonomi och leda till
ytterligare ohälsa och oförmåga hos individen. Dessutom finns det samhälleliga
och sociala aspekter som ytterligare förstärker betydelsen av att stödja
individer mot att bli arbetsaktiva. Den tillgängliga kunskapen om
framgångsrikt arbete med målgruppen är otillräcklig. Det är därför av stor
betydelse att utveckla effektiva arbetssätt och metoder för målgruppen.
Projekt VISA ingår i ESF utlysning som handlar om att minska
långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige. Projektet har två syften:
I)
Att individerna i målgruppen ska närma sig arbetsmarknaden
(stegförflyttning), eller övergå i arbete, studier eller annan egen
försörjning.
II)
Systematisera och dokumentera metodutvecklingen i projektet för att
möjliggöra kunskapsöverföring och spridning till liknande eller
närliggande områden.
Projektet avser att inkludera 150 individer (100 i Linköping, 50 i Motala), som
befinner sig långt från arbetsmarknaden och har ett aktuellt behov av
ekonomiskt bistånd. Projektet kommer att riktas mot både individer i
målgruppen samt mot relevanta samhällsaktörer.

Design
Projektet kommer äga rum inom den befintliga verksamheten i Team Utreda i
Linköping och Kompassen i Motala. Två plattformar, en för lärande och en för
implementering ligger till grund för projektet som byggs upp genom
kontinuerlig utvärdering och analys samt en växelvis samverkan mellan de
båda plattformarna.
Varje individ kommer vara aktuell i projektet i 6 månader. Innehållet i
verksamheten kommer se något olika ut i de båda kommunerna, men det
kommer också finnas likande strukturer; en inledande - kartläggande fas; en
fördjupad - intensiv fas; och en avslutande fas. Motivation,
förändringsberedskap, hälsa och aktivitet kommer ingå i verksamheterna både i
Linköping och Motala. Samhällsaktörer kommer också bli involverade i
projektet, för att öka förutsättningarna att ta emot individer på deras väg
närmare arbetsmarknaden.
Förväntade resultat
Projektet förväntas resultera i att fler individer kommer närmare
arbetsmarknaden, studier eller självförsörjning. Projektet förväntas också
resultera i en systematisk analys och beskrivning av metod och arbetssätt, för
att möjliggöra spridning av kunskapen till liknande områden nationellt och
internationellt.
Förväntade effekter
Projektet förväntas bidra till bättre möjligheter att optimera arbetssituationen
för individer i målgruppen. Projektet förväntas även leda till samverkan och
kunskapsspridning.
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