
 

 
 

 

 

 

 

 

Vem kan delta? 
Alla som blivit arbetslösa eller slutat studera efter 11 mars 2020 och som behöver stöd och 

hjälp för att närma sig arbete eller studier och som inte har några andra pågående insatser 

via Arbetsförmedlingen. Men det kan också vara så att man får en anvisning till oss från en 

annan myndighet eller verksamhet. Projektet ReAct i Eda kommun är en integrerad del av 

Arbete och Integration som ligger i Åmotfors men har också tillgång till en lokal i 

Charlottenberg, Eda Integrationscenter. Projektet samverkar med Arbetsförmedlingen, 

regionen, arbetsgivare och andra kommunala verksamheter. 

 

Aktiviteter 
Att vara med i projektet innebär att man får stöd och insatser som gör att man ska närma sig 

arbetsmarknaden eller studier och den hjälpen kan se ut på olika sätt utefter vad man 

behöver hjälp med. Det första man gör att tillsammans med en handläggare göra en 

kartläggning som sen ligger till grund för vilket stöd du behöver/vill ha. I projektet kommer vi 

att arbeta med en rad olika aktiviteter som kommer att ske både individuellt och i grupper. 

 

• Kartläggning  

• Individuella samtal och vägledning  

• Stöd med vårdkontakter  

• Friskvårdsaktiviteter  

• Ekonomi  

• Arbetsmarknadskunskap  

• Studievägledning  

• Studiebesök  

• Företagskontakter  

• Praktik  

• Samtalsträning  

• Andra kortare riktade utbildningsinsatser 

 

 



 

 
 

 

Kontakt 
Vill du? Eller känner du någon som blivit arbetslös eller som slutat studera efter 11 mars 

2020 och som skulle behöva stöd och vägledning för att komma ut i arbete eller studier 

kontakta någon av oss nedan!  

      

Välkommen att höra av dig! 

 

Projektledare 

Christoffer Damström, christoffer.damstrom@eda.se tel: 0571-35892, 073 275 62 50 

Angelica Vornanen, angelica.vornanen@eda.se tel: 0571-35887, 076 785 53 22 

Ingela Johansson, Projektmedarbetare. ingela2.johansson@eda.se tel: 073 049 68 42  

Peter Nolander, Projektmedarbetare. peter.nolander@eda.se tel: 070 191 20 87  

Helena Andreasson, Projektmedarbetare. helena.andreasson@eda.se tel: 070 191 20 79 

Joakim Söderström, Projektmedarbetare. joakim.soderstrom@eda.se tel: 073 842 37 64 

 

Besöksadress, Åmotfors: Älvuddsgatan 36, Åmotfors.  

Besöksadress, Charlottenberg: Storgatan 12, Charlottenberg  

Postadress: Box 66, 67322 Charlottenberg. 

 

mailto:christoffer.damstrom@eda.se
mailto:angelica.vornanen@eda.se
mailto:ingela2.johansson@eda.se
mailto:peter.nolander@eda.se
mailto:helena.andreasson@eda.se
mailto:joakim.soderstrom@eda.se

