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AleAle

nu19:-
Ord. 59:- 

Djurmagazinet  Ale Torg   •   Tel. 0303-22 90 60
Öppet Vard 10-19, Lörd 10-15, Sönd 11-15Öppet Vard 10-19, Lörd 10-15, Sönd 11-15

Dogman GallerburarDogman Gallerburar
Strl. efter hundens ca vikt.Strl. efter hundens ca vikt.
5kg Mini5kg Mini .................. .................. 359:-359:-
12kg Tax12kg Tax ................... ................... 499:-499:-
20kg Beagle20kg Beagle .............. .............. 655:-655:-
35kg Boxer35kg Boxer................ ................ 859:-859:-
45kg Rottweiler45kg Rottweiler ....... ....... 1099:-1099:-
55kg Grand Danois55kg Grand Danois .. .. 1195:-1195:-

Nu har vi laddat butikenNu har vi laddat butiken 
med hundkläder!

Ihopfällbar Mat/vattenskålIhopfällbar Mat/vattenskål

Klösmöbel DominoKlösmöbel Domino 
60cm (Max 2st kund)60cm (Max 2st kund)

Kattleksak IllerKattleksak Iller 
omåttligt populäromåttligt populär 

32cm 25:-
42cm 39:-
Ord. 49-69:- 

99:-
Ord. 249:-

KlöspelareKlöspelare
75cm (Max 1st kund)75cm (Max 1st kund)

99:-
Ord. 269:-

18mm 39:-
25mm 49:-

Valk koppelValk koppel 
+ halsband+ halsband 

fr.69:-

ReflexseleRefl exsele
Reflexväst på köpet.Refl exväst på köpet.

10:-
Ord. 35:- 

LånghalsarLånghalsar
hundens favorithundens favorit 

Priser frånPriser från 119:-119:-
ALE. Arbetsmarknads-
projektet, UNO, avsett 
för arbetslösa med 
utomnordisk bakgrund 
har avslutats efter tre 
år.

Resultatet är sensa-
tionellt bra och över 
hälften av deltagarna 
har fått jobb eller 
påbörjat en utbildning.

Samhällsekonomiskt 
är projektet också en 
stor framgång då fler 
kommuninvånare nu har 
gått från bidragsbero-
ende till att bli skatte-
betalare.

UNO-projektet har väckt stor 
uppmärksamhet från star-
ten 2004. Europeiska social-
fonden har med sin finansiel-
la medverkan gjort projek-
tet möjligt att genomföra. På 
deras hemsida lanseras upp-
lägget som ett lärande exem-
pel. Därför är det också troligt 
att ett liknande projekt för ut-
omnordiska medborgare star-
tar under våren 2008.

– Vi jobbar på en fortsätt-
ning, men nästa gång vänder 
vi oss till hela Göteborgsre-
gionen. Det blir en större ge-
mensam satsning. När vi nu 
har hittat formerna för hur 
vi kan hjälpa arbetslösa in-
vandrare att komma in på 
den svenska arbetsmarkna-
den så gäller det att sprida 
vår kunskap och våra idéer, 
säger Lennart Bergius, chef 
för arbetsmarknadsenheten i 
Ale kommun.

Under 2004-2007 har 56 
personer deltagit i projektet. 
27 har idag arbete, varav tre 

är egna företagare. Sex har på-
börjat en utbildning.

– Tittar vi på försörjnings-
stödet från individ- och fa-
miljeomsorgen till den här 
gruppen så har det halverats, 
vilket är att beteckna som en 
mycket betydelsefull effekt. 
Det är ett vinn-vinn-projekt. 
Våra arbetslösa med utom-
nordisk bakgrund får jobb och 
lön istället för bidrag. Det ger 
därmed ett starkare självför-
troende, vilket i sin tur leder 
till en bättre hälsa. Dessutom 
ska vi inte glömma att om 
föräldrarna har arbete blir de 
bra förebilder för sina barn, 
menar Lennart Bergius.

Bra upplägg
Projektledningen anser att 
det är själva upplägget i ut-
bildningen som lagt grunden 
för det goda resultatet. I första 
skedet har varje deltagare fått 
genomgå en djupanalys och 
kartläggning av kunskaper 
och mål.

– Vi har ägnat mycket tid åt 
att validera och säkerställa in-
dividernas kunskaper. Det har 
skett både teoretiskt och ute 
på arbetsplatser. Vidare har vi 
informerat om vilka krav som 
ställs på den svenska arbets-
marknaden, hur man förvän-
tas uppträda och så vidare. I 
nästa steg har vi letat lämp-
liga praktikplatser. De flesta 
har fått vara på minst två olika 
arbetsplatser och därefter fått 
välja själva var de önskat för-
djupa sig, berättar projekt-
ledare Birgitta Janzon och 
fortsätter:

– Det kanske viktigaste 
innehållet har varit att de pa-
rallellt med sin praktik har läst 

yrkessvenska på Lärcentrum. 
Som ett led i den språkun-
dervisning har alla deltagare i 
projektet fått en prenumera-
tion på Göteborgs-Posten för 
att kontinuerligt få kontakt 
med svenskan. Det har varit 
väldigt lyckat, eftersom språ-
ket har varit ett stort hinder 
för många att komma in på ar-
betsmarknaden.

Framgångsrikt
Solskenshistorierna i UNO-
projektet är många. Lokal-
tidningen har tidigare berät-
tat som Mathilda som idag 
driver egen blomsterbutik i 
Bohus, men berättelserna är 
fler.

– Vi har en kille från Alge-
riet som hade en väldigt spe-
ciell yrkeskunskap. Han var 
civilingenjör med inriktning 
på cement och betong. Det 
var svårt att hitta en lämplig 
praktikplats eftersom utbu-
det av företag inom detta är 
begränsat. Av en ren tillfällig-
het kom vi i kontakt med fö-
retaget Färdig Betong på Hi-
singen som nyligen fått ett 
projekt av Cementa. Vår kille 
fick chansen att börja där och 
nu 18 månader senare är han 
fast anställd, säger Birgitta 
Janzon.

Erfarenheterna är många 
efter tre års arbete. Samver-
kan mellan kommunens olika 
institutioner, näringslivsbo-
lag och arbetsförmedling är 
av stor betydelse. Likaså den 
individuella coachning, att se 
alla som enskilda individer 
med olika behov och bak-
grund. Blir det en ny satsning 
för att hjälpa utomnordiska att 
nå den svenska arbetsmarkna-
den vill projektledningen föra 
in minst en nyhet.

– Jag vill föra in frisk-
vård i projektet. Deltagar-
nas hälsa och kondition har 
många gånger varit under all 
kritik. Här kan vi lära dem väl-
digt mycket, särskilt kvinnor-
na är väldigt främmande för 
fysisk aktivitet, avslutar Bir-
gitta Janzon.

Fotnot: Av UNO-projektets totala kost-
nad på 6,8 miljoner kronor bidrar Euro-
peiska socialfonden med 2,8 miljoner, 
vilket motsvarar 41%.

I ALE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Många invandrare har 
fått jobb genom UNO

Arbetsmarknadsprojekt 
med sensationellt resultat

Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med
andra erbjudanden. Gäller ej vid köp av beställningvaror 

och presentkort. Gäller t.o.m onsdag 10/10 2007.

Vi gör plats för vinterns nyheter!

finns i flera storlekar och mönster

påslakan och örngott

Älvängens

Matilda Stojkovic driver nu blomsterbutiken i Bohus centrum. Allt började när hon gick med 
i arbetsmarknadsprojektet, UNO-projektet, och fick praktik på bland annat Blomsterriket på 
Ale Torg. Nu driver hon eget och en av kunderna är Lennart Bergius, arbetsmarknadsenheten 
i Ale.

Matilda blomstrar i Bohus
BOHUS. Från arbetslös och hopplös-
het till egen företagare med fram-
tidsdrömmar.

Matilda Stojkovic sista två år är en 
solskenshistoria.

– Allt är tack vare UNO-projektet, 
utan stödet därifrån hade jag inte 
stått här idag, säger hon.

Utomnordiska medborgare har det extra svårt 
att komma in på den svenska arbetsmarknaden. 
Med det som bakgrund satsade Ale kommun 
med stöd av ESF-rådet på ett särskild arbets-
marknadsprojekt med inriktning på utom-
nordiska personer. Anpassad undervisning i 
svenska språket och möjlighet att genomfö-
ra provpraktik på olika arbetsplatser har varit 
kärnan i projektet. Resultatet har inte låtit 
vänta på sig. För två veckor sedan tog en av 
deltagarna över Bohus blommor i Bohus cen-
trum. Livet blommar igen för Matilda Stoj-
kovic.

– Jag är så tacksam. Genom UNO-projektet 
hittade jag mig själv och fick hjälp att hitta rätt 
utbildningar och modet att våga gå vidare. När 
jag hade gått floristutbildningen dök ett erbju-
dande upp att ta över blomsterbutiken här i 
Bohus och efter en stunds övervägande tackade 
jag ja, berättar en strålande glad florist.

För UNO-projektet är Matildas utveckling 
en stor framgång.

– Vi är väldigt stolta över henne och vi 
kommer självklart att stötta henne nu så att 
företagandet inte skrämmer henne. Det är 
mycket att tänka på. Matilda har visat att det 
går att förverkliga drömmar även i ett främ-
mande land, säger Lennart Bergius, chef för 
arbetsmarknadsenheten i Ale.

Totalt sett har 18 av 22 deltagare i UNO-
projektet fått jobb eller gått vidare med stu-
dier.

OCKSÅ FÖRETAGARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Faksimil vecka 11, 2006. 

En av deltagarna i UNO-pro-
jektet driver idag blomster-

butik i Bohus.


