Rätt stöd till arbete
i Lycksele den 20 mars 2014
Välkommen till en inspirerande dag om jakten
på jobb och rätt kompetens!

Vilka är vinsterna med att anställa människor med
funktionsnedsättningar och vilket stöd kan arbetsgivarna få?
Möt arbetsgivare som tänker utanför ramarna och tjänstemän
som vet vilket stöd som behövs. Träffa människor med
funktionsnedsättningar som trivs på sina jobb.
Bidra själv med egna erfarenheter, mingla, luncha och knyt
kontakter!
Förmiddagen har fokus på rekrytering och eftermiddagen på
effektivt stöd och resurssamordning. Konferensen riktar sig till
arbetsgivare, kommunala handläggare och andra som jobbar
med stöd till arbete, arbetssökande, funktionshinderföreningar,
fackförbund, politiker och journalister.
Myndigheter, organisationer, företag och kommunala
arbetsmarknadsenheter ställer ut under konferensen och
svarar på dina frågor.

Konferensprogram
Konferensen äger rum på Korpberget 1,
Hotell Lappland. Lokal: Myskoxen
09.30 -10.00 Registrering och morgonfika

Framgångsrik rekrytering
10.00 -11.30 Deltagarna hälsas välkomna

Lönsam rekrytering och socialt ansvar
Wendela Almgren, Bisfront
Mångfald på arbetsplatsen utvecklar mitt ledarskap
Anders Ivarsson, Coop Nord Lycksele.
Vilket stöd kan man få som arbetsgivare? Skriften
”Våga visa vägen som arbetsgivare” presenteras
Fredrik Lindgren, projektledare ”Rätt stöd till arbete”
Gruppdiskussioner och mingel med utställare och
människor med funktionsnedsättning som har jobb

11.30 -12.30 Lunch!

Framgångsrikt stöd till arbete
12.30 -14.00 Så här har Skellefteå arbetat för att människor med
funktionsnedsättning ska få anställning på
arbetsmarknaden
Margareta Larsson, Skellefteå kommun

Så här har Lycksele arbetat för att människor med
funktionsnedsättning ska få anställning på
arbetsmarknaden
Lennart Melin, Lycksele kommun
Vilka metoder fungerar och hur kan man gå tillväga?
Skriften ”Vägen till arbete” och ”Du kan arbeta!”
presenteras
Emil Erdtman, projektsamordnare ”Rätt stöd till arbete”
Gruppdiskussion om hur arbetsmarknadsenheter,
Arbetsförmedlingen och arbetsgivare kan samarbeta
för att fler ska kunna ta sig ut på arbetsmarknaden
14.00

Fika och mingel med utställare och människor med
funktionsnedsättning som har jobb

Framgångsrik resurssamordning
14.30 -15.45 Ungdomstorget, En lyckad samordning!
Katarina Hansson, Umeå kommun
Fördelen med att samordna samhällets resurser
Stellan Berglund, Samordningsförbundet i Skellefteå
Avslutande gemensam diskussion där eftermiddagens
föreläsare deltar
15.45

Utvärdering och summering av dagen

16.00

Slut

Praktisk information
Plats
Konferensen äger rum på Korpberget 1, Hotell Lappland
Lycksele. Lokal: Myskoxen.
Anmälan
Anmälan sker via anmälningsformulär på denna länk

http://www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/Anmalan/Rattstod-till-arbete-i-Lycksele-20-mars/
Kostnad
Konferensen är kostnadsfri.
Platser
Antalet platser är begränsat till cirka 100 deltagare.
Tänk på!
Tänk på alla som är överkänsliga – avstå från att använda
parfym och rakvatten, samt ha din mobiltelefon avstängd
under konferensen.
Frågor
Frågor kring konferensen besvaras av Fredrik Lindgren på
telefon 070-221 08 85 eller e-post fredrik.lindgren@hso.se

