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Arbete
för alla

Ålands handikappförbund vill slå ett slag för en åländsk arbetsmarknad
som är socialt hållbar och inkluderande. Välkommen till ett informationsoch diskussionsseminarium om hur personer med funktionsnedsättning
kan inkluderas i arbetslivet

TID
Torsdag 16 maj
kl 12 - 16

PLATS
Självstyrelsegården,
lagtingets auditorium,
Strandgatan 37

BAKGRUND OCH SYFTE
Vi behöver tänka i nya banor för att leva upp till artikel 27 i FN-konventionen
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning om rätten till arbete och sysselsättning och för att uppnå delmål 1 och 2 i Utvecklings- och
hållbarhetsagendan för Åland, dvs. att alla ska må bra, kunna utvecklas och
kunna vara delaktiga i samhället.
Förbundet har under vårvintern 2019 tillsammans med Emmaus returcafé
och Ålands omsorgsförbund arrangerat prova på tillfällen för några av omsorgsförbundets klienter. Nu följer vi upp projektet med ett seminarium på
temat Arbete för alla den 16 maj.
Under seminariet får vi ta del av några goda exempel på hur personer med
funktionsnedsättning kan inkluderas och få arbete. Vi konstaterar också hur
situationen i stort ser ut på Åland idag. Vi avslutar med en paneldiskussion
där ansvariga på området diskuterar vilka åtgärder som behövs för att öka
möjligheterna för flera att komma ut i det åländska arbetslivet.

Boka plats

senast
den
8.5.2019
på
Begränsat
antal
platser - boka
info@handicampen.ax
plats
på info@handicampen.ax
Seminariet riktar sig till alla som
i sina arbeten har ansvar för
arbets- och sysselsättningsfrågor,
dvs både tjänstemän och politiker och potentiella arbetsgivare.
Seminariet är kostnadsfritt!

Varmt välkommen!

SEMINARIUM PÅ TEMAT ARBETE FÖR ALLA
PROGRAM 16.5.2019
Med reservation för ändringar

12.00 -12.05 Välkomna!
Susanne Broman, verksamhetsledare, Ålands handikappförbund

12.05-12.20

Kort presentation av projektet Jobb för alla på Emmaus
Camilla Andersson, Ålands omsorgsförbund
Mysan Sundqvist, handledare i projektet för Emmaus
Några av deltagarna i projektet Jobb för alla

12.20-13.20

Intressanta arbetsmöjligheter för personer med utvecklingsstörning. Lyhty rf
berättar om hur deras verkstäder har skapats, tex. populära Caféverkstaden IPI 		
kulma kuppila i Helsingfors. Via Lyhtys verkstäder och aktiebolaget Erikoisjoukko Oy
kan utvecklingsstörda samarbeta med stora företag i Helsingfors
Susanna Wiljander, Lyhty rf, Finland

13.20-14.20

Erfarenheter av att anställa personer med funktionsnedsättning. På Unicus har alla
testkonsulter aspergers diagnos, det är en förutsättning för att få jobb
Anders Barnå, VD, Unicus, Sverige

Gör plats! Ett projekt startat av svenska arbetsförmedlingen för att fler personer
med funktionsnedsättning ska få jobb

Arbetsförmedlingen, Sverige;
Mattias Eilola, verksamhetsutvecklare/sakkunnig
Michelle Hansson da Silva, verksamhetsutvecklare/ leg. psykolog
Susanne Bartels, verksamhetsutvecklare/leg. fysioterapeut

14.20-14.35

Kort presentation av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)
Tomas Lundberg, myndighetschef, AMS

14.35-14.50

Paus med kaffe

14.50-15.45

Panelkonversation – Arbete för alla
Moderator Susanne Broman, verksamhetsledare, Ålands handikappförbund
• Henrik Lagerberg, ordförande, Ålands handikappförbund/medlemsföreningarnas representant
• Anders Ekström, VD, Ålands Näringsliv
• Nina Fellman, kansliminister/LR
• Mats Perämaa, finansminister (ersättare för Wille Valve, barnledig social- o hälsovårdsminister)/LR
• Hillevi Smeds, distriktschef, FPA
• Marita Löfroth, vägledare, AMS
• Miina Fagerlund, VD, Hjälpzam

15.45-16.00

Frågor och avslutning

Seminariet riktar sig till alla som i sina arbeten har ansvar för arbets- och sysselsättningsfrågor,
dvs både tjänstemän och politiker och potentiella arbetsgivare.
Boka din plats på info@handicampen.ax. Seminariet arrangeras i Ålands lagtings auditorium,
Strandgatan 37 i Mariehamn. Seminariet är kostnadsfritt.

Arbetsförmedlingen, Sverige
möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb. Arbetsförmedlingens uppdrag
handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. En viktig uppgift är också att rusta de som
står långt ifrån arbetsmarknaden. På så sätt bidrar vi till att förhindra utslagning och öka sysselsättningen. Regeringen ger arbetsförmedlingen uppdrag både löpande och i ett regleringsbrev. Regleringsbrev är det beslut som
regeringen utfärdar varje år för att styra en myndighets verksamhet.

Unicus är ett konsultföretag som erbjuder högkvalitativa IT-tjänster inom test och kvalitetssäkring. Alla våra konsulter har Aspergers vilket förstärker egenskaper som gör dem till ”the perfect match for software testing”. Vi är
framför allt testare men vi har också testautomatiserare.

Helsingforskorttidshem och
verkstad Lyhty ry, Finland
Lyhty ry är en ideelll förening grundad år 1993. Lyhty ry:s etiska målsättning är att arbeta för personer med utvecklingsstörning, anhöriga och hela samhället för att främja välmående.
Lyhty ry erbjuder bostads- och boendeserivce, utbildning för unga vuxna, olika dagverksamheter inom textil,
utomhusarbete, kultur, café och mediaevenemang, kultur och fritidsverksamhet. Lyhty ry formar sin verksamhet
för att uppnå sina etiska mål och är därmed en aktiv och innovativ aktör gällande utveckling av samhället. Lyhty ry
har blivit känd i Finland bl a för bandet Pertti Kurikan Nimipäivät som föddes i Lyhtys musikverkstad och IPI-kaféet i
centrala Helsingfors.

Jobb för alla

samarbetsprojekt

Projekt jobb för alla
Ålands handikappförbund i samarbete med Emmaus returcafé och Ålands Omsorgsförbund arrangerade några
prova-på-tillfällen för Omsorgsförbundets klienter att arbeta på Emmaus returcafé. Arbetet i en äkta
restaurangmiljö ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att vara delaktiga i samhället, uppmuntrar till
att sträva efter arbetsträning och erbjuder den åländska arbetsmarknaden möjligheter att se nya potentiella
arbetstagare i en genuin arbetsmiljö där de får visa allt de kan och bidra med arbetsplatser.

