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!
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