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VERKSTÄLLIGHETSPLAN	  FÖR	  DELSAM	  III	  2014	  –	  2015	  
	  

Statsunderstöd	  
	   	  
Utbildnings-‐	  och	  kulturministeriet	  har	  beviljat	  FSKC	  	  (Ab	  Det	  finlandssvenska	  
kompetenscentret	  inom	  det	  sociala	  området)	  finansiering	  för	  projektet	  DelSam	  –	  
Delaktig	  i	  samhället	  II	  för	  att	  utveckla	  arbetet	  med	  ungdomar	  inom	  regeringens	  barn-‐	  
och	  ungdomspolitiska	  utvecklingsprogram.	  	  
	  
FSKC	  sökte	  finansiering	  för	  ett	  längre	  projekt	  för	  tiden	  1.3.2014	  -‐	  31.12.2015	  
(projektplan	  13.12.2013).	  Statsunderstödet	  blev	  beviljat	  för	  tiden	  1.3.2014	  -‐	  30.6.2015	  
och	  verkställighetsplanen	  har	  gjorts	  inom	  ramen	  för	  detta	  beslut.	  Projektet	  förverkligas	  i	  
Nyland	  och	  i	  Österbotten.	  Största	  delen	  av	  projektets	  aktiviteter	  förverkligas	  under	  
tidsperioden	  1.8.2014	  –	  30.4.2015.	  
	  

Projektets	  syfte	  	  och	  målgrupp	  	  	  
	  
Inför	  planeringen	  av	  Delsam	  III	  involverades	  ungdomar	  i	  planeringsarbetet.	  
Projektarbetarena	  utarbetade	  en	  metod	  som	  kallas	  Smilietagging.	  Ungdomarna	  på	  två	  
verkstäder	  och	  en	  ungdomsfullmäktige	  fick	  ta	  ställning	  till	  teman	  som	  projektarbetarna	  
hade	  förberett.	  De	  teman	  som	  var	  mest	  viktiga	  för	  de	  unga	  var;	  yrkesvägledningen,	  som	  
borde	  komma	  tidigare,	  förebyggande	  arbete,	  ungdomarnas	  möjligheter	  att	  delta	  i	  
planeringen	  av	  den	  egna	  servicen,	  vägen	  in	  till	  verkstaden	  samt	  verkstädernas	  
samarbete	  med	  möjliga	  arbetsgivare	  och	  andra	  samt	  att	  servicen	  borde	  finnas	  tillgänglig	  
där	  ungdomarna	  finns.	  Dessa	  tankar	  och	  åsikter	  har	  vi	  försökt	  beakta	  så	  långt	  de	  går,	  i	  
planeringen	  av	  detta	  DelSam	  III-‐projekt.	  	  	  DelSam	  III	  lika	  som	  DelSam	  I	  och	  II	  strävar	  till	  
att	  generellt	  öka	  möjligheterna	  för	  ungdomar	  att	  vara	  delaktiga	  i	  olika	  sammanhang.	  
Deras	  expertis	  kommer	  att	  vara	  av	  största	  betydelse	  i	  genomförandet	  av	  detta	  projekt.	  	  
	  
Målet	  med	  projektet	  DelSam	  –	  Delaktig	  i	  samhället	  III	  är	  att	  utveckla	  kunskap	  och	  
arbetsmodeller	  som	  kan	  användas	  i	  arbetet	  med	  ungdomar	  som	  går	  i	  eller	  har	  gått	  ut	  
grundskolan.	  Detta	  görs	  för	  att	  stöda	  deras	  delaktighet	  och	  medbestämmande	  när	  de	  ska	  
hitta	  sig	  en	  plats	  i	  samhället	  efter	  skolan.	  Den	  primära	  målgruppen	  är	  unga	  vuxna	  i	  
åldersgruppen	  18-‐29	  år	  som	  har	  svårigheter	  att	  hantera	  sin	  vardag	  och	  hitta	  sin	  väg	  till	  
utbildning	  och	  arbetsliv.	  Under	  Delsam	  I	  och	  Delsam	  II	  har	  det	  framkommit	  att	  stödet	  för	  
ungdomarna	  borde	  komma	  tidigare,	  så	  i	  detta	  projekt	  kommer	  vissa	  insatser	  att	  göras	  
för	  att	  nå	  personal	  som	  arbetar	  med	  yngre	  ungdomar	  från	  ca	  13	  år	  framåt.	  	  
	  
Projektet	  har	  två	  fokusområden:	  dels	  att	  höra	  de	  ungas	  åsikter	  och	  erfarenheter	  på	  ett	  
sätt	  som	  stöder	  deras	  delaktighet	  och	  medbestämmande,	  dels	  att	  främja	  samarbete	  och	  
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samverkan	  mellan	  olika	  aktörer	  i	  ärenden	  som	  gäller	  de	  unga.	  Detta	  sker	  genom	  
delaktighetsgenererande	  metoder	  som	  inkluderar	  individuella	  intervjuer,	  
framtidsdialoger,	  Bikva	  (Brukarinflytande	  i	  kvalitetsutveckling)-‐intervjuer,	  öppna	  
seminarier,	  fortbildning,	  fortbildande	  workshops	  och	  utvärderingar.	  Den	  kunskap	  
projektet	  ger	  ska	  kunna	  användas	  i	  utvecklandet	  av	  arbetet	  med	  ungdomar,	  dels	  i	  
arbetet	  med	  enskilda	  ungdomar,	  dels	  i	  arbetet	  med	  grupper	  av	  ungdomar	  och	  på	  ett	  
allmänt	  plan,	  när	  man	  utvecklar	  service	  för	  unga.	  	  
	  
Till	  projektet	  kopplas	  systematisk	  kunskapsproduktion	  på	  vetenskaplig	  bas.	  
Forskningen	  utförs	  med	  ett	  praktikforskningsgrepp	  som	  lyfter	  fram	  frågor	  som	  anknyts	  
till	  praktiken	  och	  återförs	  till	  praktiken.	  Detta	  sker	  t.ex.	  genom	  examensarbeten.	  
Målsättningen	  är	  en	  gemensam	  kunskapsproduktion	  tillsammans	  med	  olika	  aktörer,	  
inklusive	  de	  unga	  själva,	  och	  forskning	  både	  i	  de	  kunskapsutvecklande	  processerna	  och	  i	  
de	  metoder	  som	  projektet	  utvecklar.	  Under	  projekttiden	  jobbar	  man	  även	  för	  att	  
säkerställa	  att	  resultat	  av	  utvecklingsarbete	  inom	  ramen	  för	  DelSam	  (I,	  II	  och	  III)	  ska	  få	  
fotfäste	  i	  stadigvarande	  verksamhet	  av	  olika	  aktörer.	  	  

Verksamhetsmiljö	  
	  
FSKC	  är	  projektägare	  och	  ansvarar	  för	  projektets	  förverkligande	  och	  koordinering.	  
Genom	  FSKC:s	  goda	  kontakter	  sprids	  resultaten	  under	  och	  efter	  projektet	  till	  övriga	  
Svenskfinland.	  Alla	  möten,	  seminarier,	  fortbildning	  och	  utbildning	  som	  ordnas	  inom	  
projektet	  erbjuds	  personal	  i	  hela	  Svenskfinland.	  	  
	  
Ab	  Det	  finlandssvenska	  kompetenscentret	  inom	  det	  sociala	  området	  (FSKC)	  är	  ett	  
allmännyttigt	  bolag	  som	  har	  som	  uppgift	  att	  skapa	  och	  upprätthålla	  en	  
samarbetsstruktur	  i	  avsikt	  att	  främja	  baskompetens,	  specialkompetens	  och	  expertis	  
inom	  det	  sociala	  området	  i	  Svenskfinland.	  Det	  sociala	  området	  omfattar	  både	  den	  
traditionella	  social-‐	  och	  välfärdsservicen	  men	  också	  i	  ökande	  takt	  den	  sociala	  
dimensionen	  inom	  olika	  levnadsområden.	  
	  	  
Den	  gemensamma	  kunskapsutvecklingen	  sker	  i	  samarbete	  mellan	  praktiker,	  utvecklare,	  
forskare	  och	  utbildare	  och	  är	  en	  central	  utgångspunkt	  i	  allt	  utvecklingsarbete.	  FSKC	  
stöder	  och	  stimulerar	  nyskapande	  former	  för	  utveckling.	  Kunskapsutveckling	  behöver	  
kvalitativ	  kunskapsproduktion.	  På	  basis	  av	  ett	  samarbetsavtal	  har	  FSKC	  en	  aktiv	  relation	  
till	  Mathilda	  Wrede	  Institutet.	  Mathilda	  Wrede-‐institutet	  representerar	  ett	  högklassigt	  
kunskapsproducerande	  forum	  för	  växelverkan	  mellan	  FSKC,	  universitet,	  yrkeshögskolor	  
och	  det	  praktiska	  arbetet.	  Kunskapsutveckling	  förbättrar	  såväl	  kvaliteten	  som	  tillgången	  
på	  välfärdsservice	  för	  den	  svenskspråkiga	  befolkningen.	  	  
	  	  

Projektområdet	  Nyland	  
	  
Projektområdet	  i	  Nyland	  täcker	  städerna	  Helsingfors,	  Raseborg	  och	  Esbo	  samt	  
ungdomsverkstaden	  Sveps.	  I	  och	  med	  kommunerna	  i	  huvudstadsregionen	  köper	  
svenskspråkiga	  tjänster	  för	  svenska	  ungdomar	  av	  Ungdomsverkstaden	  Sveps,	  är	  det	  
motiverad	  att	  ta	  hela	  huvudstadsregionen	  i	  beaktande	  i	  projektet.	  Gemensamt	  i	  hela	  
huvudstadsregionen	  är	  att	  servicen	  för	  svenskspråkiga	  unga	  är	  i	  många	  avseenden	  
splittrad.	  För	  både	  unga	  och	  professionella	  är	  det	  ofta	  svårt	  att	  nå	  de	  rätta	  stödinsatser	  
och	  personer,	  som	  kunde	  erbjuda	  service	  på	  svenska.	  



3	  
	  

	  
I	  Helsingfors	  stad	  är	  den	  svenska	  socialservicen	  organiserad	  till	  svenska	  team	  som	  
samverkar	  med	  motsvarande	  service	  på	  finska.	  Servicen	  koordineras	  av	  en	  
svenskspråkig	  koordinator.	  Två	  forskarsocialarbetare	  anställda	  av	  Helsingfors	  stad	  i	  
Mathilda	  Wrede	  Institutet	  har	  ungdomsfrågor	  i	  fokus	  i	  sitt	  arbete.	  Projektets	  inriktning	  
till	  förebyggande	  arbete	  lyfter	  fram	  betydelsen	  att	  ha	  tätare	  samarbete	  med	  stadens	  
svenska	  utbildningsverk.	  
	  
I	  Raseborgs	  stad	  finns	  det	  en	  avdelning	  för	  sysselsättningstjänster	  inom	  
grundtrygghetsproduktionen.	  Inom	  avdelningen	  finns	  en	  ungdoms-‐	  och	  en	  vuxenenhet	  
samt	  stöd-‐	  och	  handledningstjänster.	  Fixar-‐Malte	  är	  en	  verkstad	  med	  både	  unga	  under	  
29	  år	  och	  vuxna	  som	  är	  i	  slutskedet	  av	  sin	  arbetsrehabilitering	  på	  väg	  tillbaka	  till	  
arbetslivet.	  Ungdomsverkstaden	  KOI	  är	  en	  ungdomsverkstad	  med	  lågtröskelverksamhet	  
i	  vilken	  man	  stöder	  deltagarnas	  rehabilitering	  och	  beaktar	  den	  ungas	  särskilda	  behov.	  	  
	  
Sveps	  erbjuder	  tre	  olika	  verksamheter:	  uppsökande	  ungdomsarbete,	  startträning	  och	  
arbetsträning.	  Startträning	  är	  en	  relativt	  ny	  verksamhet	  som	  riktar	  sig	  till	  unga	  som	  
behöver	  en	  längre	  stödprocess	  med	  mer	  individuella	  lösningar.	  Den	  ger	  ungdomarna	  
möjlighet	  att	  börja	  med	  besöken	  på	  Sveps	  i	  liten	  skala	  och	  öka	  sitt	  deltagande	  i	  
individuell	  takt.	  Starträningen	  fungerar	  tre	  dagar	  i	  veckan	  med	  två	  anställda	  
socialtränare	  och	  riktas	  till	  ungdomar	  i	  Helsingfors,	  Esbo,	  Vanda,	  Grankulla	  och	  
Kyrkslätt.	  
	  
	  
De	  huvudsakliga	  projektdeltagarna	  i	  Nyland	  är:	  	  

• Helsingfors	  stads	  social-‐	  och	  hälsoverket/svenskspråkiga	  klienter;	  	  
• Helsingfors	  stads	  svenska	  utbildningsverket/elevvården:	  

skolkuratorer/skolpsykologer,	  studiehandledare	  och	  lärare	  i	  grundskolan	  och	  i	  
andra	  stadiet	  

• Mathilda	  Wrede	  Institutet,	  forskarsocialarbetarna	  anställda	  av	  Helsingfors	  stad	  
• Ungdomsverkstaden	  Sveps	  
• Raseborgs	  stad,	  socialbyrå	  
• Raseborgs	  sysselsättningsenhet,	  ungdomsverkstäderna	  Koi	  och	  Fixar-‐Malte	  
• Esbo	  stad,	  svenska	  gruppen	  
• Svenska	  social	  och	  kommunalhögskolan	  
• TPY,	  Sosiaalisen	  vahvistamisen	  kehittämistoiminta	  -‐hanke	  
• Mathilda	  Wrede-‐Jänttis	  3-‐åriga	  forskningsprojekt	  

	  
Andra	  möjliga	  samarbetspartners	  är:	  

• De	  ungas	  akademi	  
• Diakonianstalten,	  Vamos	  
• Helsingfors	  svenska	  ungdomsarbetsenhet	  
• Helsingfors	  stad,	  suomenkielinen	  nuorten	  verkosto	  
• Luckan	  
• Matteus	  församling	  
• UngInfo	  
• Kompassen	  –	  Informationscenter	  för	  ungdomar	  
• Krisjouren	  för	  unga	  
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• Folkhälsans	  tonårspoliklinik	  
• Esbo	  svenska	  ungdomsgårdar	  
• Storstadens	  	  hjärta	  och	  smärta	  –ett	  nordiskt	  nätverk	  
• Arbets-‐	  och	  näringsbyråerna	  

	  

Projektområdet	  Österbotten	  
	  
Projektområdet	  i	  Österbotten	  täcker	  kommunerna	  Korsholm	  och	  Kristinestad	  samt	  som	  
ny	  part	  Jakobstad.	  Ungdomsverkstäderna	  Jobcenter	  och	  Föregångarna	  deltar	  samt	  som	  
ny	  part	  After	  Eight.	  Därtill	  kommer	  även	  en	  yrkesskola	  med	  i	  Delsam	  III	  Optima	  i	  
Jakobstad.	  
	  
Kristinestad	  har	  en	  sysselsättande	  verksamhet	  Jobcenter	  som	  riktar	  sin	  verksamhet	  dels	  
till	  vuxna	  som	  söker	  sysselsättning	  och	  till	  unga	  som	  saknar	  yrkesutbildning	  och	  arbete.	  
Verksamheten	  är	  finansierad	  av	  bl.a.	  Ely-‐centralen	  och	  Kristinestad.	  Samarbete	  med	  TE-‐
byrån	  är	  stort.	  Jobcenter	  erbjuder	  individuell	  handledning	  för	  att	  stöda	  unga	  och	  vuxna	  
ut	  i	  arbetslivet	  eller	  till	  studier.	  Jobcenter	  har	  ett	  verksamhetsområde	  som	  omfattar	  
Kristinestad,	  Närpes,	  Korsnäs,	  Kaskö	  och	  Bötom.	  	  
	  
Korsholm	  köper	  tjänster	  för	  uppsökande	  verksamhet	  från	  flera	  organisationer.	  Den	  
sysselsättande	  och	  rehabiliterande	  verksamheten	  ordnas	  i	  liten	  skala	  inom	  den	  egna	  
kommunen	  och	  som	  köptjänst	  av	  Föregångarna,	  Jupiter	  och	  Triangeln.	  	  
	  
I	  Jakobstad	  är	  en	  av	  de	  största	  utbildningsenheterna	  Optima.	  Optima	  ordnar	  förutom	  
yrkesutbildningar	  även	  yrkesinriktade	  specialundervisningen	  i	  hela	  Svenskfinland.	  
Optima	  har	  totalt	  ca	  3000	  studerande,	  och	  ca	  1200	  av	  dem	  är	  inom	  
ungdomsutbildningen.	  
	  
Musikcafé	  After	  Eight	  är	  en	  ungdomsverkstad	  som	  verkar	  i	  Jakobstadsregionen.	  
Verksamheten	  riktar	  sig	  till	  arbetslösa	  ungdomar	  i	  åldern	  16-‐29	  år.	  Målsättningen	  är	  att	  
erbjuda	  arbetspraktik,	  uppmuntra	  till	  fortsatta	  studier	  och	  arbete.	  Enheterna	  inom	  
verkstaden	  är	  caféverksamhet,	  köksverksamhet,	  ett	  media	  lab	  och	  en	  verkstad.	  
	  
De	  huvudsakliga	  projektdeltagarna	  i	  Österbotten	  är:	  	  

- Korsholm	  (socialcentralen,	  fritidssektorn,	  bildningssektorn)	  
- Kristinestad	  (socialsektorn,	  bildningssektorn)	  
- Jakobstad	  (socialsektorn)	  
- Jobcenter	  
- Resurscentret	  Föregångarna	  
- After	  Eight	  
- Optima	  (OptiMax-‐projektet)	  

	  
Andra	  möjliga	  samarbetspartners	  är:	  
● Österbottens	  SOS	  II-‐projektet	  
● Novia,	  Unga	  i	  Botnia-‐projektet	  
● Ungdomsforskarna	  vid	  Åbo	  akademi	  
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Organisering	  	  

Referensgrupp	  av	  ungdomar	  
	  
Under	  projekttiden	  skapas	  det	  en	  eller	  flera	  referensgrupper	  bestående	  av	  ungdomar.	  
Referensgrupper	  skall	  fungera	  som	  stöd	  åt	  projektet	  och	  se	  till	  att	  projektet	  förverkligas	  
på	  ett	  sätt	  som	  för	  unga	  känns	  relevant.	  Målsättningen	  är	  att	  ungdomar	  i	  gruppen	  kan	  
behandla	  specifika	  frågor	  som	  konkret	  kan	  anknytas	  i	  projektverksamhet.	  

Styrgrupp	  	  	  
	  
DelSam	  III-‐projektet	  kommer	  att	  ha	  en	  styrgrupp.	  Styrgruppens	  uppgifter	  är	  att:	  

- stöda	  och	  möjliggöra	  för	  projektets	  personal	  att	  förverkliga	  projektet	  
- ekonomisk	  och	  annan	  uppföljning	  (VD	  fattar	  de	  ekonomiska	  besluten)	  
- informera	  om	  projektet	  i	  de	  egna	  nätverken	  

	  
Medlemmar:	  
• Säde	  Pitkänen,	  Koordinator	  för	  svenskspråkig	  service,	  Helsingfors	  stad	  	  
• Stefan	  Fri,	  Avdelningschef	  för	  sysselsättningstjänster,	  Raseborgs	  stad	  
• Caroline	  Lund,	  Fritidschef,	  Korsholms	  kommun	  
• Peter	  Rolin,	  Verksamhetsledare,	  Svenska	  produktionsskolan	  Sveps	  	  
• Päivi	  Isuls,	  projektledare,	  Jobcenter	  
• Torbjörn	  Stoor	  Verkställande	  direktör,	  FSKC	  
• Mia	  Montonen,	  Utvecklingschef,	  FSKC	  	  
• Ann	  Backman,	  Projektkoordinator,	  DelSam	  III,	  Österbotten	  
• Raija	  Koskinen,	  Projektkoordinator,	  DelSam	  III,	  Nyland	  

	  
Styrgruppen	  utökas	  eventuellt	  med	  nya	  samarbetsparter	  och	  i	  samband	  med	  utökning	  
är	  det	  möjligt	  att	  en	  projektgrupp	  startar	  i	  Österbotten	  som	  komplement	  till	  
styrgruppen.	  	  

Projektpersonal	  
	  
Till	  projektet	  har	  anställts	  två	  projektkoordinatorer,	  som	  arbetar	  på	  deltid.	  Den	  ena,	  
Raija	  Koskinen	  är	  stationerad	  på	  FSKC:s	  byrå	  i	  Helsingfors	  och	  har	  som	  uppgift	  att	  leda	  
projektet	  i	  Nyland.	  Den	  andra,	  Ann	  Backman	  är	  stationerad	  till	  Österbotten	  och	  har	  som	  
uppgift	  att	  leda	  projektet	  i	  Österbotten.	  Projektkoordinatorerna	  ansvarar	  för	  det	  
konkreta	  genomförandet	  av	  projektet	  på	  lokal	  nivå.	  Detta	  innefattar	  konkret	  samarbete	  
med	  de	  lokala	  aktörerna	  och	  arbete	  med	  ungdomar.	  Förutom	  projektkoordinatorer	  har	  
det	  anställts	  en	  projektarbetare	  på	  timbasis:	  Eivor	  Söderström	  arbetar	  på	  båda	  
regionerna	  enligt	  behov.	  	  FSKC:s	  stadigvarande	  personal	  deltar	  med	  administrativa	  
insatser	  och	  sparrning.	  

Planerad	  verksamhet	  i	  samarbete	  med	  andra	  aktörer	  (både	  i	  Nyland	  och	  i	  Österbotten)	  
	  
I	  DelSam	  III	  projektet	  kommer	  fokus	  när	  det	  gäller	  delaktighetsgenererande	  
arbetsmetoder	  att	  ligga	  på	  att	  pilotera,	  testa	  olika	  också	  funktionella	  sätt.	  Detta	  görs	  på	  
alla	  projektområden.	  	  
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Samarbete	  med	  ungdomar.	  Möjligheterna	  att	  få	  ungdomar	  på	  kortare	  och	  längre	  
arbetspraktiker	  till	  projektet	  utreds.	  Då	  skulle	  den	  unga	  fungera	  som	  resurs	  för	  
projektet,	  samtidigt	  som	  den	  unga	  skulle	  få	  arbetserfarenhet.	  	  
	  
Samarbete	  med	  studeranden.	  En	  viktig	  resurs	  för	  projektet	  är	  den	  praktikforskning	  
som	  utförs	  av	  studeranden	  (mera	  info	  om	  deras	  arbeten	  på	  DelSam-‐hemsidan):	  	  

• Camilla	  Granholms,	  doktorsavhandling,	  Helsingfors	  Universitet	  
• Eivor	  Österlund	  –	  Holmqvist,	  licenciatavhandling,	  Helsingfors	  Universitet	  
• Hanna	  Nyman,	  pro	  gradu	  -‐avhandling,	  Helsingfors	  Universitet	  
• Katarina	  Sjölund,	  pro	  gradu	  -‐avhandling,	  Helsingfors	  Universitet	  
• Annika	  Puustinen,	  Masters	  arbete	  vid	  högre	  yrkeshögskola,	  Yrkeshögskolan	  

Arcada	  
• Johanna	  Baarman,	  Masters	  arbete	  vid	  högre	  yrkeshögskola,	  Yrkeshögskolan	  

Arcada	  	  
	  
Samarbete	  med	  Valtakunnallinen	  työpajayhdistys	  ry	  (TPY)	  -‐	  Nationella	  
verkstadsföreningen	  rf.	  och	  dess	  projekt	  Sosiaalisen	  vahvistamisen	  
kehittämistoiminta.	  Samarbete	  förverkligas	  bl.a.	  i	  form	  av	  publikationer	  där	  målet	  är	  
att	  få	  även	  svenskspråkig	  material	  till	  användning.	  Via	  DelSam	  III	  och	  FSKC	  kan	  
Sosiaalisen	  vahvistamisen	  kehittämistoiminta-‐	  projektets	  resultat,	  också	  på	  finska	  
spridas	  till	  hela	  landet	  via	  det	  nationella	  kompetenscenternätverket,	  som	  FSKC	  är	  del	  i.	  

Samarbete	  med	  ett	  3-‐årigt	  forskningsprojekt.	  Uppföljande	  studie	  finansierad	  av	  
Svenska	  kulturfonden	  angående	  verkstadsungdomar	  och	  samarbete	  kring	  dem.	  Den	  
ansvariga	  för	  projektet	  är	  ungdomsforskare,	  politices	  doktor,	  universitetslektor	  
Mathilda	  Wrede-‐Jäntti.	  Målsättningen	  med	  forskningen	  är	  att	  reda	  ut	  långitudienella	  
effekter	  av	  verkstadsverksamheten;	  ett	  samarbete	  med	  DelSam	  III	  ingår	  i	  planen.	  	  
	  
Stöd	  för	  uppsökande	  verksamheten.	  Den	  uppsökande	  verksamheten	  formas	  om	  i	  en	  
del	  av	  projektkommuner.	  Vissa	  ungdomsverkstäder	  har	  lång	  erfarenhet	  av	  uppsökande	  
arbete.	  En	  del	  uppsökare	  jobbar	  ganska	  ensamma	  med	  sina	  arbetsuppgifter	  och	  den	  
nationella	  organiseringen	  av	  verksamheten	  innebär	  att	  de	  flesta	  har	  arbetskontrakt	  på	  
bara	  ett	  år,	  så	  omsättningen	  av	  personalen	  kan	  vara	  ganska	  stor.	  Arbetsbilden	  är	  i	  
många	  fall	  oklara	  och	  det	  behövs	  stöd	  i	  arbetet.	  För	  att	  uppsökarna	  ska	  kunna	  få	  stöd	  av	  
varandra,	  kunna	  byta	  erfarenheter	  och	  anpassa	  arbetet	  till	  de	  lokala	  förhållandena,	  
utreds	  det	  inom	  Delsam	  III	  samarbetskumpanernas	  eventuella	  möjligheter	  att	  erbjuda	  
ett	  virtuellt	  forum	  för	  erfarenhetsutbyte,	  just	  för	  uppsökare.	  	  	  

	  
Utredning	  av	  goda	  modeller	  och	  villkor	  för	  samarbete	  mellan	  verkstäder	  och	  
arbetsplatser.	  
	  
Under	  Delsam	  I	  och	  också	  under	  Delsam	  II	  har	  det	  framkommit	  ett	  behov	  att	  få	  reda	  på	  
vad	  som	  händer	  med	  ungdomarna	  efter	  tiden	  på	  verkstaden.	  Exempelvis	  hurdana	  är	  
möjligheter	  för	  att	  få	  ett	  arbete	  och	  hur	  skulle	  man	  kunna	  underlätta	  så	  att	  ungdomarna	  
hittar	  ett	  arbete	  efter	  verkstadstiden.	  Under	  Delsam	  II	  har	  det	  framkommit	  att	  det	  finns	  
olika	  goda	  arbetssätt	  och	  modeller	  för	  samarbete	  mellan	  verkstäderna	  och	  näringslivet,	  
bland	  annat	  företagarnätverket	  i	  Kristinestad.	  Under	  projekt-‐tiden	  för	  Delsam	  III	  
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fortsätter	  arbetet	  med	  att	  utreda	  vilka	  goda	  modeller	  det	  finns	  och	  vilka	  är	  villkoren	  för	  
att	  samarbetet	  skall	  fungera.	  Denna	  utredning	  resulterar	  i	  en	  dokumenterad	  beskrivning	  
av	  vad	  som	  är	  viktigt	  med	  tanke	  på	  att	  skapa	  arbetsmöjligheter	  för	  unga.	  Materialet	  kan	  
sedan	  användas	  av	  bland	  annat	  verkstäderna	  för	  att	  utveckla	  deras	  arbete.	  	  	  
	  
Webforum	  för	  feedback	  av	  unga	  
Därutöver	  utreds	  möjligheterna	  till	  att	  skapa	  ett	  webforum,	  där	  unga	  kunde	  snabbt	  och	  
enkelt	  kommentera	  projektets	  framskridande.	  
	  
Nya	  utvärderingsmetoder	  utprovas	  
På	  de	  olika	  projektområdena	  är	  det	  möjligt	  att	  pröva	  nya	  utvärderingsmetoder	  som	  
benchmarking,	  empowermentevaluering	  eller	  kompetensevaluering.	  Syftet	  med	  
utvärderingarna	  skulle	  dels	  vara	  att	  skapa	  nya	  samarbetsformer	  men	  också	  att	  
utvärdera	  Delsam-‐projektet	  som	  helhet.	  	  
	  

Planerad	  verksamhet	  i	  Nyland	  
	  
Samarbete	  med	  Helsingfors	  stad,	  utbildningsverket	  &	  	  
Samarbetsprocess	  i	  huvudstadsregionen	  
	  
I	  samarbete	  med	  utbildningsverket	  i	  Helsingfors	  stad	  och	  mera	  allmänt	  i	  
huvudstadsregionen	  kan	  projektet	  dra	  nytta	  av	  resultat	  av	  tidigare	  utvecklingsarbete.	  
Samarbetsprocessen	  i	  huvudstadsregionen	  stöds	  t.ex.	  genom	  SABIR-‐arbetsmodellen.	  
SABIR-‐arbetsmodellen	  är	  ett	  systematiskt	  arbetssätt	  för	  att	  inleda	  och	  fördjupa	  
samarbete	  mellan	  olika	  instanser.	  Denna	  strukturerade	  arbetsmodell	  stöder	  samarbete	  
över	  sektorgränser	  och	  har	  visat	  sig	  vara	  ett	  fungerande	  arbetssätt	  på	  basen	  av	  
erfarenheterna	  inom	  SABIR-‐projektet.	  	  
	  
Inom	  Kaste-‐projektet	  Barnets	  röst	  och	  dess	  delprojekt	  Systemiskt	  arbete	  med	  barn	  i	  
riskzon,	  SABIR	  (2009-‐2011,	  2011-‐2012)	  utvecklades	  en	  arbetsmodell	  för	  inledande	  av	  
samarbete,	  framförallt	  när	  man	  upplever	  att	  det	  egna	  kunnandet	  inte	  räcker	  till	  (för	  
mera	  info	  om	  SABIR,	  se	  http://www.fskompetenscentret.fi/page228_sv.html).	  Under	  
den	  första	  fasen	  av	  projektet	  piloterades	  modellen	  i	  några	  skolor	  och	  på	  några	  daghem.	  
Under	  den	  andra	  fasen	  spreds	  modellen	  till	  alla	  svenska	  daghem	  i	  Helsingfors.	  För	  
tillfället	  torde	  man	  ha	  modellen	  i	  bruk	  inom	  det	  svenska	  nätverket,	  när	  det	  gäller	  
barnskydd	  (och	  barnskyddets	  samarbete	  med	  skolor),	  daghem,	  teamet	  för	  tidigt	  stöd,	  
familjerådgivningen	  och	  rådgivningen,	  åtminstone	  i	  viss	  mån.	  Så	  Sabir-‐modellen	  är	  
åtminstone	  i	  viss	  mån	  bekant	  också	  för	  skolorna.	  Eftersom	  ungdomarna	  i	  Delsam	  II	  lyfte	  
fram	  behovet	  av	  fungerande	  förebyggande	  arbete	  så	  är	  tanken	  att	  man	  i	  Delsam	  III	  skulle	  
kunna	  pilotera	  SABIR-‐modellen	  i	  en	  högstadieskola	  i	  Helsingfors	  och	  då	  med	  fokus	  på	  de	  
unga	  som	  går	  i	  årskurs	  nio	  och	  som	  man	  har	  oro	  för.	  Sabir-‐modellen	  kunde	  då	  fungera	  
som	  ett	  redskap	  för	  bland	  annat	  studiehandledaren.	  
	  
Som	  stöd	  för	  samarbetsprocesser	  ordnas	  workshops	  inom	  DelSam	  III.	  De	  fortbildande	  
workshopparna	  som	  planeras	  fungerar	  även	  som	  ett	  sätt	  att	  öka	  kunskap	  om	  olika	  
aktörer	  på	  fältet.	  Workshopparna	  erbjuder	  möjligheter	  för	  utbyte	  och	  interaktion	  över	  
sektorgränserna.	  I	  samarbetsprocesser	  är	  det	  centralt	  att	  lära	  känna	  andras	  
verksamheter	  och	  att	  kunna	  skapa	  personliga	  kontakter	  inom	  nätverket.	  Inom	  
workshopparna	  läggs	  speciellt	  fokus	  på	  sakinnehåll,	  erfarenhetsutbyte	  och	  samarbete.	  
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Samarbete	  med	  Mathilda	  Wrede	  Institutet;	  forskarsocialarbetarna.	  
	  
Mathilda	  Wrede	  Institutets	  forskning	  fokuserar	  på	  ungdomsfrågor	  under	  åren	  2014	  och	  
2015.	  Under	  året	  2014	  är	  Bettina	  von	  Kraemer	  och	  Frida	  Westerback	  anställda	  som	  
forskarsocialarbetare	  vid	  MWI.	  Deras	  forskning	  fokuserar	  på	  olika	  nätverk	  som	  arbetar	  
med	  unga	  och	  frågorna	  tangerar	  närmast	  tjänstemannanivån.	  Planen	  är	  att	  forskningen	  i	  
MWI	  under	  året	  2015	  fokuserar	  mera	  på	  klientnivån.	  	  I	  och	  med	  många	  gemensamma	  
frågeställningar	  kommer	  DelSam	  III	  –projektet	  att	  ha	  mycket	  konkret	  samarbete	  med	  
MWI	  både	  under	  åren	  2014	  och	  2015.	  Dessutom	  är	  det	  ändamålsenligt	  för	  DelSam	  III	  att	  
under	  hösten	  2014	  aktivt	  delta	  i	  diskussioner	  gällande	  planering	  av	  MWI:s	  
verksamhetsår	  2015.	  
	  
Samarbete	  med	  Soc	  &	  Kom.	  På	  basis	  av	  samarbete	  under	  DelSam	  II	  har	  det	  gjorts	  en	  
preliminär	  plan	  att	  DelSam	  III-‐projektet	  tillsammans	  med	  ansvariga	  för	  studieämnet	  
socialt	  arbete	  på	  Social	  –	  och	  kommunalhögskolan	  förverkligar	  en	  kurs	  om	  
utvecklingsarbete	  med	  fokus	  på	  ungdomsfrågor.	  Kursen	  ska	  riktas	  till	  studeranden	  på	  
kandidatnivå.	  	  Målsättningen	  är	  att	  förverkliga	  kursen	  under	  läsåret	  2014	  –	  2015.	  
Konkret	  anknyts	  innehållet	  i	  kursen	  till	  den	  verksamhet	  som	  projektets	  samarbetsparter	  
erbjuder	  åt	  unga.	  
	  
Samarbete	  med	  Raseborg,	  sysselsättningsenhet.	  Projektverksamhet	  i	  Raseborg	  
bygger	  på	  den	  på	  våren	  2014	  genomförda	  Bikva-‐processen.	  Enligt	  överenskommelse	  
presenteras	  resultat	  av	  Bikva	  i	  Raseborg	  på	  hösten	  2014.	  Mera	  konkreta	  planer	  görs	  i	  
början	  av	  hösten	  2014.	  Till	  projektaktiviteterna	  kunde	  ingå	  bl.a.	  konkret	  stöd	  för	  att	  
möjliggöra	  mera	  planeringstid	  för	  personalen	  och	  mera	  arbetsplatsbesök	  för	  
ungdomarna.	  
	  
Samarbete	  med	  Esbo.	  Mera	  konkreta	  planer	  görs	  i	  början	  av	  hösten	  2014.	  	  
	  
Samarbete	  med	  Sveps.	  Mera	  konkreta	  planer	  görs	  i	  början	  av	  hösten	  2014.	  	  
	  

Planerad	  verksamhet	  i	  Österbotten	  
	  
Samarbetsprocess	  i	  Jakobstad	  
Under	  DelSam	  III	  startas	  en	  gemensam	  utvecklingsprocess	  i	  Jakobstad	  med	  Optima,	  
ungdomsverkstaden	  After	  Eight	  och	  eventuellt	  staden.	  Utvecklingsprocessen	  strävar	  till	  
att	  tillsammans	  med	  ungdomar	  och	  personalen	  utveckla	  nya	  verksamhetsformer	  som	  
främjar	  samarbete	  kring	  ungdomar	  som	  riskerar	  att	  marginaliseras.	  Syftet	  är	  att	  fånga	  
upp	  ungdomarna	  som	  kommer	  på	  glid	  efter	  grundläggande	  utbildning.	  Målsättningen	  är	  
att	  tillsammans	  med	  Optimas	  OptiMax-‐projektet	  och	  Maxi-‐undervisningen	  fördjupa	  
samarbetet	  och	  hitta	  nya	  samarbetsformer	  med	  ungdomsverkstaden	  After	  Eight	  för	  att	  
möta	  de	  ungas	  behov.	  Under	  projekt-‐tiden	  finns	  även	  planer	  att	  pilotera	  en	  modell	  för	  
hur	  tiden	  på	  ungdomsverkstaden	  kunde	  ge	  studieveckor	  för	  senare	  studier	  på	  
yrkesskolan.	  
	  	  
Målsättningen	  är	  att	  få	  till	  stånd	  utbyte	  av	  erfarenheter	  och	  kunskap	  samt	  att	  starta	  en	  
utvecklingsprocess	  som	  kunde	  fungera	  som	  modell	  för	  andra	  regioner	  i	  Svenskfinland.	  	  
Möjliga	  metoder	  för	  att	  starta	  denna	  utvecklingsprocess	  är	  gemensamma	  
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framtidsdialoger	  med	  ungdomar,	  studeranden	  och	  personalen	  vid	  Optimax	  och	  After	  
Eight,	  Bikva-‐utvärdering	  eller	  kompetensevaluering	  eller	  någon	  form	  av	  modifiering	  av	  
dessa.	  I	  samarbete	  med	  staden	  Jakobstad	  är	  målet	  att	  personal	  från	  social-‐	  och	  
hälsovården	  som	  arbetar	  med	  unga	  deltar	  i	  kompetensevalueringen.	  Möjliga	  
studeranden	  som	  kan	  involveras	  i	  processen	  är	  Optimas	  studerande	  inom	  
grundläggande	  yrkesutbildningen	  eller	  yrkesinriktad	  specialundervisning.	  
	  	  
Pilotera	  en	  samarbetsmodell	  där	  specialläraren	  träffar	  socialarbetaren,	  kring	  en	  
del	  ungdomar	  som	  går	  i	  specialundervisning,	  före	  de	  unga	  går	  ut	  grundläggande	  
utbildning.	  

I	  Korsholm	  planeras	  en	  pilotering	  av	  en	  samarbetsform	  för	  speciallärare	  och	  
socialarbetare	  inom	  Delsam	  III.	  Innan	  ungdomar	  med	  individuella	  studieplaner	  inom	  
specialundervisning	  avslutar	  den	  grundläggande	  utbildningen	  ordnas	  en	  träff	  med	  
exempelvis	  specialläraren,	  en	  socialarbetare	  och	  ungdomen,	  eventuellt	  föräldrar.	  Det	  
har	  framkommit	  under	  Delsam	  II	  att	  en	  del	  unga	  i	  specialundervisning	  har	  svårt	  att	  klara	  
av	  andra	  stadiets	  undervisning	  och	  kommer	  i	  kontakt	  med	  socialbyrån	  i	  ett	  skede	  när	  
den	  ungas	  problem	  har	  ackumulerats.	  Syftet	  är	  att	  göra	  upp	  en	  plan	  för	  fortsatta	  studier	  
och	  erbjuda	  stöd	  i	  ett	  tidigt	  skede,	  samt	  att	  sänka	  tröskeln	  för	  att	  ta	  kontakt	  med	  
socialbyrån.	  Med	  detta	  arbetssätt	  vill	  vi	  testa	  om	  de	  unga	  skulle	  kunna	  få	  hjälp	  redan	  i	  
ett	  tidigare	  skede,	  för	  att	  undvika	  marginalisering.	  

Inom	  hela	  Delsam-‐projektet	  är	  ett	  delområde	  uppsökande	  arbete.	  Inom	  Korsholm	  är	  det	  
möjligt	  att	  även	  sätta	  fokus	  på	  den	  uppsökande	  verksamheten	  för	  att	  få	  till	  stånd	  ett	  
erfarenhetsutbyte	  i	  regionen	  tillsammans	  med	  Jakobstad	  och	  Kristinestad.	  	  

Stöd	  för	  uppsökande	  verksamheten	  i	  Kristinestad	  

Den	  uppsökande	  verksamheten	  är	  relativt	  ny	  på	  Jobcenter.	  Planen	  är	  att	  utreda	  och	  
stöda	  den	  uppsökande	  verksamheten	  i	  Kristinestads	  regionen	  eventuellt	  med	  hjälp	  av	  
utvärderingsmodeller	  eller	  andra	  samarbetsformer.	  Samtidigt	  är	  det	  uppsökande	  
arbetet	  även	  nytt	  på	  andra	  projektområden	  vilket	  möjliggör	  erfarenhetsutbyte	  mellan	  
regionerna	  och	  erbjuder	  möjligheter	  att	  stärka	  den	  uppsökande	  verksamheten	  enligt	  de	  
lokala	  behoven.	  	  

Metoder	  för	  kompetenshöjning	  
	  
Seminarier	  

- Workshop	  i	  Österbotten	  
- Sektorövergripande	  seminarium	  i	  Nyland	  
- Fortbildningsseminarium	  för	  uppsökande	  verksamhet	  
- Avslutningsseminarium	  

	  	  
Materialproduktion	  

- Arbetspapper	  om	  Bikva	  i	  Raseborg	  
- God	  praktik-‐beskrivning	  på	  samarbetsmodellen	  i	  Jakobstad	  
- Vetenskapliga	  artiklar,	  gradun	  och	  slutarbeten	  	  
- Smileitaggning	  +	  andra	  konkreta	  redskap	  
- Utredning	  av	  villkoren	  för	  samarbete	  mellan	  verkstäder	  och	  arbetsplatser	  
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Rapportering	  och	  utvärdering	  av	  projektet	  
	  
Rapporteringen	  av	  projektet	  sker	  till	  finansiären	  enligt	  önskemål.	  En	  mer	  omfattande	  
rapportering	  utgörs	  av	  det	  utbildningsmaterial	  som	  ställs	  till	  förfogande	  för	  personal	  
och	  ungdomar	  i	  projektområdena	  och	  runtom	  i	  Svenskfinland.	  	  
	  
En	  utvärderingsplan	  uppgörs	  i	  början	  av	  projektet.	  ’Innobyn’	  (Innokylä),	  virtuell	  
innovationsmiljö	  för	  hälsa	  och	  välfärd,	  kan	  användas	  som	  resurs	  i	  utvärderingen	  av	  
projektet.	  Verksamheten	  i	  projektkommunerna	  utvärderas	  av	  de	  lokala	  
projektgrupperna.	  Projektet	  utvärderas	  under	  processens	  gång	  genom	  självutvärdering	  
(dokumentation,	  styrgruppen,	  de	  lokala	  projektgrupperna)	  och	  genom	  
benchmarking/kollegautvärdering	  mellan	  de	  lokala	  projekten.	  	  	  
	  

Projektpersonal:	  
	  
Nyland:	  Raija	  Koskinen,	  raija.koskinen(ät)fskc.fi	  	  	  
tfn	  +358	  40	  5220489	  
Österbotten:	  Ann	  Backman,	  ann.backman(ät)fskc.fi	  	  	  
tfn	  +358	  40	  5220133	  
	  
Projektadministration:	  Torbjörn	  Stoor,	  torbjorn.stoor(ät)fskc.fi	  
	  
Websida:	  
http://www.fskompetenscentret.fi/page432_sv.html	  
	  
Adress:	  
FSKC	  -‐	  Ab	  Det	  finlandssvenska	  kompetenscentret	  inom	  det	  sociala	  området	  
Georgsgatan	  18,	  00120	  Helsingfors	  


