Ledningsgrupp utveckling 6 februari
Närvarande
Bo Pettersson Ria/G7
Ivan Kuzhicov, Vorta Drom
Branco Cerepovski, arbetsmarknadsförvaltningen
Sorina Costea, Po drom
Vanjuska Ivanov, Po drom
Anne Eskilsson, socialförvaltningen
Leif Redestig, socialförvaltningen
Pernilla Kvist, socialförvaltningen
David Bergström, socialförvaltningen (antecknar)
Frånvarande
Ia Jonsson
Allan Hedman
Per Norbeck

Po drom
Po drom är ett projekt för att få romer i arbete, som har kommit utifrån projektet Bättre hälsa för
unga romer. Det har visat sig att det går sämre för barnen till föräldrar som saknar fast sysselsättning.
Då växte idén till projektet Po drom (på väg) fram, ett samarbete mellan Vorta Drom,
arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen. Genom ett IOP-avtal har projektet anställt två
handledare, Vanjuska och Sorina, som ska ge stöd åt romer som vill in på arbetsmarknaden.
I projektet ingår 8 kvinnor och 7 män, i åldrarna 19 till 50.
Utöver dessa finns 8 ”inaktiva” deltagare som redan har någon form av pågående
arbetsmarknadsinsats.
8 av 15 har arbetslivserfarenhet: personlig assistent, lager, restaurang, telefonförsäljning, industri
6 av 15 har haft praktikplats: postombud, butik, kök. lokalvårdare, barnskötare
Studienivå:
4 har gått ut grundskolan
2 har gått ut gymnasiet
1 person har eftergymnasial utbildning (barn- och ungdomscoach)
Svårigheterna är olika för olika individer, men det har bland annat handlat om att man har blivit
diskriminerade på grupp av sitt ursprung, mött föråldrade kulturella normer i den egna gruppen,
vuxit upp med missbruk i familjen eller tidigt fått ta ansvar för familjen på grund av sjuka föräldrar.
Handledarna jobbar med:






Moralträning/samhällslära: hur samhället fungerar
Diskrimineringsfrågor: När blir romer diskriminerade och hur? Det är viktigt att lära sig skilja
på vad som är diskriminering och vad som bara är en känsla av diskriminering.
Idrott/hälsa: bättre hälsa med mer motion, träning och bättre kost
Studiebesök: projekt, företag, förvaltningar, myndigheter och skolor.

Okunskap, misstro, uppgivenhet och bristande självförtroende är andra problem att jobba med.
Gruppen har fysisk träning tillsammans två gånger i veckan.
Framtidsmål: arbete och egenförsörjning.
Resultat hittills: 1 har fått arbete och 2 utbildar sig (barn- och fritid, truckförare)
-

Hur kan vi hitta ett gemensamt sammanhang där arbetet med hälsa och idrott kan spridas till
fler grupper?
Vorta Drom har också påbörjat ett arbete mot digitalt utanförskap.

Stöd till föräldrar med placerade barn
Förslaget är att först bilda en grupp med föräldrar med egen erfarenhet av socialtjänsten och
socialsekreterare och därifrån ta reda på vilka behov som finns. Det är svårt att hitta rätt personer,
med lagom distans till egen erfarenhet. Vi vill därför gärna få hjälp med att komma i kontakt med
lämpliga personer med dessa erfarenheter. Om ni har sådana kontakter, hör gärna av er till Anne
eller Leif.

Nationell spridning av Bättre hälsa
Vorta Drom har fått pengar från Allmänna arvsfonden för att sprida sitt projekt nationellt. Det är
många romska organisationer som är intresserade, men de vill även nå ut till andra grupper. Något
datum är ännu inte klart. Även Ungdomsstyrelsen och Skåneidrotten är intresserad av att hjälpa till
med spridningen.
Vilka nyckelpersoner behövs i en projektgrupp? Vi bör ha representanter för Vorta Drom,
arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen.

Gemensam utvecklingsgrupp 13 februari
Vi diskuterar frågor som berör brukare i allmänhet.





Vi har alla behov att förbättra vår hälsa och vår fysiska aktivet. Hur kan vi bidra till en sådan
utveckling?
G7 har påbörjat ett arbete som ska underlätta för brukare vid behov få stöd vid kontakter
med exempelvis socialtjänsten. Kan/vill andra organisationer delta på ett eller annat sätt i
detta arbete?
Övriga frågor.

