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1. FÖRSLAG AV UPPLÄGG OCH UTFÖRANDE

I ett samverkansprojekt IOP mellan Internationella kvinnoföreningen
och Linköpings kommun

Syftet med projektet är att stödja nyanlända kvinnor, som befinner sig i en social isolering på
grund av kulturella och sociala kontexter.

Internationella kvinnoföreningen har många års erfarenhet att arbeta och möta kvinnor från
utomeuropeiska länder. Från detta arbete, har den bästa framkomligheten varit att arbeta i
dialog, öppenhet och långsiktighet. Vi vill lägga tyngd på just långsiktighet, där det har visat
sig viktigt att bygga individanpassande relationer av förståelse, tillit och ansvar. Ge kvinnorna
möjligheter att stärka sin självkänsla, som i förlängningen ger självförtroende.
Alla kvinnor vi mött innehar visdom och kompetens, om vi tar till vara denna mångfald ger
den oss ett rikare liv och samhälle.
Ett samhälle som håller ihop, där alla ges möjlighet att inkluderas i samhällssystemet är av
största vikt för ett välmående samhälle.
Vi har under åren lärt oss att integrationsarbete är svårt och utmanande, som kräver
teoretisk kunskap inom flera områden, ovanpå dessa kunskaper är det av största vikt att de
som arbetar har engagemang, förståelse, ödmjukhet, självinsikt, en förmåga att kunna lyssna
och ge stöd.
IKF har nu en idé om hur vi aktivt kommer arbeta för att kvinnor kommer in i en
sysselsättning, som ska stärka och ge ett välmående för individen.
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2. Mål - 2020
Är att så många som möjligt eller minst 20 kvinnor har kommit in i någon form av långsiktig
sysselsättning . Det kan vara från två – fyrtio timmar i veckan. Allt utifrån kompetens,
förmågor och resurser.
Det kan vara frivilligarbete, arbete i kommun, arbete i något privat företag, eget företag,
kommit in i en utbildning eller sökt en utbildning.

Förslag för att nå uppsatta mål.
Vi kommer att arbeta mellan tre olika områden. HÄLSA -SPRÅK -SAMHÄLLE.
Det vi ser som viktigast är att må bra och vara i fas med sig själv för att kunna ta ett steg ut i
samhällets arbetsliv. Mår vi dåligt blir vi blockerade att ta emot kunskap, vilket här närmast
är svenska språket, som är nödvändigt för ett arbete.
HÄLSA
Här ska kvinnorna ges möjlighet att stärka sina egna inre resurser och förmågor.
Genom att kvinnorna får tillgång till olika kreativa aktiviteter: såsom, promenader,
gymnastik, dans, yoga, musik, mat o näringslära. Naturutflykter i Linköping med omnejd är
en aktivitet där vi kommer lägga extra stor vikt.
SPRÅK
Gruppverksamhet i svenska språket. Sammansatta grupper utifrån kvinnornas behov.
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3. SAMHÄLLE
Här erbjuder vi en mötesplats för nyanlända kvinnor, som står utanför arbetsmarknaden, att
få motivation (Motivationsbank) till ett arbete/aktivitet i Linköpings Kommun.
En öppen verksamhet för invandrarkvinnor som vill ut i arbete, behöver personligt och/eller
praktiskt stöd för att nå sina mål.
Där de med sin Mångfald kan matcha behoven och berika arbetsmarknaden
Information kommer vi ge: om arbetsmarknad, skola, sjukvård, äldreomsorg, LSS och övriga
samhällets områden.
En stor uppgift här är att motivera och stärka kvinnans egna förmågor. Inspirera, ge grundlig
information om olika yrken, stötta, lyssna, vänta in så att kvinnan känner sig redo,
uppmuntra, stärka kvinnans framsteg, att inte ge upp sina mål.
Vi kommer som ett första steg erbjuda alla kvinnor på Internationella Kvinnoföreningen som
står utanför arbetsmarknaden, att delta i projektet Motivation-arbete, som är upplagt i tre
delar, Hälsa - Språk - Samhälle.
De kvinnor som vill delta i projektet kommer att intervjuas om deras egna önskemål vad de
vill arbeta med och utifrån deras tidigare kompetens.
Här kan man också prata om vilka drömmar man har för framtiden.
Efter samtal görs en överenskommelse hur vi tillsammans går vidare för att nå kvinnans
uppsatta mål.

Idé o projektgivare
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