Samverkan för teckenspråkiga, SöT
Beskrivning av satsning
Satsningens syfte har varit att identifiera och ge stöd till de teckenspråkiga individer som uppbär försörjningsstöd, men
som med rätt insats tros ha möjlighet att nå arbetsmarknaden, alternativt genom stöd till utredning och diagnostisering
ha rätt till ersättning från Försäkringskassan då arbetsförmåga saknas. Verksamheten har erbjudit tio årsplatser till
teckenspråkiga som uppfyller följande kriterier:
-

Har uppburit försörjningsstöd minst sex månader.
Har motivation till att vara i verksamheten och ta emot det stöd som erbjuds.
Har inget känt pågående missbruk.

Enligt ansökan skulle deltagarna väljas ut i samråd mellan Kultivera och handläggarna på försörjningsstöd. Identifiering
skulle ske med utgångspunkt att hitta de individer som antingen
-

misstänktes ha tilläggsproblematik som inte utretts, eller
ansågs ha stor potential att gå vidare till arbete eller studier, med rätt stöd.

Totalt uppskattades 30 personer kunna ta del av det stöd som verksamheten skulle erbjuda under satsningens tre år.
Satsningen pågick: 2014-04-01 – 2017-04-01.

Arbetssätt och metod
Enligt ansökan var tanken att arbetet skulle ske genom strukturell samverkan mellan handläggarna på försörjningsstöd
och Kultivera. Målgruppen skulle erbjudas möjlighet att delta i en målgruppsanpassad, samhällsintegrerande och
meningsfull sysselsättningsverksamhet driven av Kultivera för utvalda teckenspråkiga individer. I verksamheten skulle
målgruppen finna den känsla av sammanhang och meningsfullhet som de många gånger saknat, med sysselsättning
utifrån individens behov. Verksamheten skulle skapa förutsättningar för en väg till växande och inkludering, en väg till
upprättad egenmakt och en väg till en förbättrad livskvalitet.
Utöver sysselsättning i Kultiveras verksamhet skulle handledning och stöd till utredning erbjudas, i de fall individen
uppdagades sakna arbetsförmåga på grund av tilläggsproblematik. För varje deltagare var tanken att en individuell plan
skulle upprättas, som det bärande dokumentet för att uppnå målet om rätt stöd och ersättning.
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Förväntade effekter
Målsättningen för satsningen har varit att:
-

Målgruppen ska ges det stöd de behöver och har rätt till, för att kunna nå ekonomisk trygghet genom egen
försörjning – antingen genom arbete eller studier, alternativt att genom utredning och diagnostisering berättigas
ersättning från Försäkringskassan.
Genom en målgruppsanpassad, samhällsintegrerad och meningsfull sysselsättnings-verksamhet bidra till
inkludering och känsla av sammanhang, ökad självkänsla och egenmakt, förbättrad livskvalitet och känsla av
meningsfullhet.
Satsningen ska minska kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd.

Medel beviljade: 4,1 miljoner kr.
Involverade förvaltningar: Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt Kultivera.

Mer information
Frågor om satsningen?
Kontakta områdeschef på Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen om Samverkan för teckenspråkiga:
Mikael Ramnerö, mikael.ramnero@orebro, 019- 21 31 57
Frågor om sociala investeringar? Kontakta Yvonne Haneskog, yvonne.haneskog@orebro.se, 019-21 26 49
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