INTRODUKTION TILL ARBETE - AF-2013/189319
Solutionfocus i Mora AB arbetar i ett gemensamt AB tillsammans med Livsfokus Nu i detta
uppdrag. Vårt gemensamma bolag heter AB Life Solutions i Sverige.
I det här uppdraget har Life Solutions ett helhetsuppdrag som underleverantörer åt Work for You
att leverera hela den upphandlade tjänsten inom Mora/Orsa/Älvdalen/Malung och Vansbro
arbetsförmedlingar. Vi har 170 tilldelade platser för anvisning av deltagare från
Arbetsförmedlingen. I dagsläget har vi nio anställda och två underkonsulter hos oss i arbetet med
avtalet ”Introduktion till Arbete”. Avtalstid är två år t o m 2016 med option på två ytterligare år.
Tjänsten har tydligt fokus på arbete och innehåller arbetsförberedande samt arbetsplatsförlagda
aktiviteter och insatser.
Tjänsten är uppdelad i en arbetsförberedande del, Del 1 Orientering mot arbete och en
arbetsplatsförlagd del, Del 2 Arbetsprövning. I Tjänsten ingår även hälsofrämjande
(Livsstilsorientering) och Bearbetande insatser som kan genomföras parallellt med både Del 1
och Del 2.
Tjänstens innehåll och omfattning anpassas efter deltagarens individuella behov och förmåga i
samråd med en arbetsförmedlare hos Arbetsförmedlingen.
TJÄNSTENS SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Syfte
-

att stimulera eget ansvar och delaktighet på en deltagares väg mot arbetslivet
att främja aktivitet
att ge grundläggande kunskap och insikt om arbetslivet, dvs. att utveckla förmågan att
klara av grundläggande krav i arbetslivet
att få ökad självkännedom och öka medvetenheten om de egna resurserna som kan
användas för att komma i arbete
att bearbeta psykologiska hinder i en deltagares omställningssituation
att öka medvetenheten om livsstilens betydelse för det fysiska och psykologiska
välbefinnandet och dess samband med arbetsförmåga

Målsättning
Den övergripande målsättningen med aktiviteter och insatser som ingår i Tjänsten ”Introduktion
till arbete” är att arbetssökande rustas för att närma sig arbetsmarknaden, som förberedelse för
arbete, annat arbetsmarknadspolitiskt program eller reguljär utbildning.
Efter genomgången Del 1 Orientering mot arbete ska en deltagares aktivitetsförmåga ha
utvecklats så att det är möjligt att gå vidare till aktiviteter som i huvudsak är arbetsplatsförlagda
och att deltagaren har uppnått en aktivitetsnivå i tid om cirka tio timmar per vecka. Kriteriet om
tio timmar per vecka är ett riktvärde för aktivitetsnivån och kommer att vägas in i bedömningen
inför den fortsatta planeringen.

Målsättningen för Del 2 Arbetsprövning aktiviteter är att deltagaren efter att ha genomfört en
eller flera arbetsprövningar i reell miljö, ska ha fått sin arbetsförmåga klarlagd och det ska finnas
en eller fler realistiska yrkesinriktningar för deltagaren.
Livsstilsorientering har som målsättning att deltagaren efter avslutad aktivitet har en personlig
plan för ökat välbefinnande och aktivitetsförmåga.
Bearbetande insatser har som målsättning att ge deltagaren verktyg för att själv hantera
psykologiska och andra hinder i relationen till arbetslivet.
MÅLGRUPP
Målgruppen för Tjänsten är arbetssökande inskrivna på Arbetsförmedlingen som
Arbetsförmedlingen efter en arbetsmarknadspolitisk bedömning har ansett behöva förberedande
aktiviteter och insatser innan arbetssökanden ska kunna tillgodogöra sig några av
Arbetsförmedlingens övriga insatser och program.
Generellt för målgruppen är att de flesta har varit borta länge från arbetsmarknaden eller aldrig
etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden.
I målgruppen ingår även arbetssökanden som exempelvis har;
-

-

-

	
  

funktionsnedsättning som ger begränsning i förhållande till arbetslivets krav och/eller har
bristande kunskaper om konsekvenserna av sin funktionsnedsättning i relation till en
arbetssituation samt bristande kunskaper om möjligheterna att kompensera nedsättningen
av funktionen
en otydlig bild av arbetslivet och/eller saknar kunskap om var arbete finns och vilka
arbeten som passar deras personlighet och kompetens, - behov av att exempelvis få
struktur i sin vardag, komma in i sociala sammanhang samt öka självförtroendet och
självkänslan
bristande kunskaper i svenska och har behov av tolk/språkstöd för att tillgodogöra sig den
aktuella Tjänsten

