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Utkast till ESF-ansökan med inriktning omsorgsarbete
Bakgrund
Vi har enorma utmaningar i den svenska välfärden kopplat till förändringar i målgruppen
både vad gäller antal och behov/krav, samt var och hur ska vi hitta och behålla
kompetent personal.
Vill vi bevara och utveckla vår gemensamma välfärd eller nöjer vi oss med mindre/sämre?
Tror vi detta kommer lösa sig av sig självt, eller att någon annan ”klarar biffen”? Eller måste
vi gemensamt kavla upp ärmarna och hitta lösningar?
Vi tror det.

Målgrupp
I detta skede finns ingen anledning att avgränsa målgruppen till mer än ”intresse och
fallenhet för arbete inom området Omsorg”. Det innebär att projektet kan rikta sig till de
som står långt ifrån arbetsmarknaden likväl till de som har en stabil förankring inom
området eller i annan bransch. En avgränsning i form av primära och sekundära
målgrupper bör dock göras i analysfasen.

Syfte
Det övergripande syftet är att möta de utmaningar som vi står mitt i och som väntar runt
hörnet gällande rekrytering och kompetens inom området Omsorg. Detta tänker vi oss
göra genom att:
•
•
•
•
•
•
•

•

Utveckla arbetsplatsen som lärmiljö
Säkerställa handledarkompetens på arbetsplatser
Påvisa och utveckla språk och kulturell förståelse som kvalitetskritiska faktorer
Identifiera överföringsbara kompetenser mellan olika yrkes- och branschområden
Utveckla mikromeriter
Samverka över organisations-, kommun-, och regiongränser
Utveckla digitala kartläggnings- och lärprogram
Synliggöra och skapa koppling mot det formella utbildningssystemet

Förväntade resultat
•
•
•
•
•
•
•

Utvecklade metodstöd kring introduktion och lärande på arbetsplats
Utvecklat språkstöd
Ökad kompetens och kvalitet inom omsorgsarbete
Etablerad samverkan och samordnade insatser under och efter projektslut för
medlemmar i föreningen Sverige Kan
Utvecklad samverkan med det formella utbildningssystemet
Stabilare förankring på arbetsmarknaden för många fler
Breddat rekryteringsunderlag, nya målgrupper

Intressant? Vi söker organisationer som:
•
•
•
•

Aktivt vill delta i framtagande av ESF-ansökan eller som kan fungera som bollplank
Aktivt vill delta i utveckling av metoder och verktyg under projektets genomförande
Under projektets genomförande vill testa utvecklade metoder och verktyg
Ställer sig bakom projektet och som ser sig som mottagare av projektresultat
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