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Lyckade projekt i Sverige

Projektets namn Gördis

Ansvarig: Utbildningsföretaget AmuGruppen Växa
Samarbetspartner Arbetsförmedlingen, Sandvikens kommun och AB Sandvik Steel.
Målgrupp: 120 långtidsarbetslösa kvinnor i åldern 21-55 år.
Beskrivning: Jämställdhetsprojektet Gördis, som fick stöd från ESF:s mål 3-program, startades

i syfte att ge långtidsarbetslösa kvinnor möjlighet att prova på ett helt nytt yrke.
"Kvinnorna arbetade till att börja med fram egna handlings- och utvecklingsplaner
och skapade sig därmed ett förhållningssätt för att möta såväl medgångar som
motgångar," säger projektledaren Britt-Marie Torstensson. Deltagarna erbjöds
sedan bl.a. en grundkurs i stålteknik och åtta veckors praktikperiod på stålverket
Sandvik Steel. Företaget fick på så sätt möjlighet att bredda sin rekryteringsbas
samtidigt som kvinnorna fick känna efter om de trivdes med denna nya typ av
arbete. Kognitiv pedagogik utnyttjades i projektet och mental träning löpte som
en röd tråd under hela projektperioden för att bygga upp kvinnornas självkänsla.

Viktigaste mål: Det viktigaste målet var att bredda den traditionellt smala arbetsmarknaden för
kvinnor i bruksorten Sandviken.

Viktigaste
resultat:

Cirka 60 av de kvinnor som deltog i kursen på Sandvik Steel jobbar nu i
företaget. De flesta av dem saknade erfarenhet av industriarbete, men de har
funnit sig väl tillrätta. Projektet gav inspiration till ett nytt projekt i Sandviken,
denna gång riktat till långtidsarbetslösa män.

EU-finansiering: 9,5 miljoner kronor.

Nationell
finansiering: 13,3 miljoner kronor.

För mer information om detta projekt: Användbara länkar
Britt-Marie Torstensson
Lärcentrum
S-811 80 Sandviken
Tel.: +46 26 24 19 12
Mobil: +46 70 607 61 89
Fax: +46 26 25 89 11
E-post: britt-marie.torstensson@sandviken.se

För mer allmän information om ESF: Användbara länkar
Svenska ESF-rådet
P.O. Box 47 141
Liljeholmsvägen, 30, 5 tr
S-100 74 Stockholm
Tel: +46-8-579-171-00
Fax: +46-8-579-171-01
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