
Sara Dalichaouch Boulfrad, Arve-Henning Solvang  
och Eli Drevvatn Engdal under konferensen.

Helena Göing, Ester Igual och 
Maryam Younes under ett 
gemensamt seminarium.

Christina Ingels Andersson, 
Liubov Gustavsson och Rand Ahmed

Några resultat från Job Innovation efter ca 11 månaders projekttid:
· 6 deltagare gör praktik, varav 4 inom helt nytt område därför att man 
måste byta yrkesbana. 
· 2 deltagare har fått semestervikariat på heltid.
· 2 deltagare kommer att starta enskild firma under hösten.
Övriga framgångar:
·· Deltagarna kan presentera sig för arbetsgivare på ett mer positivt om 
sätt för än i början.
· Flera har fått större självkännedom och tar konsekvenserna av det.
· Deltagarna tränar praktiska övningar vilket minskar stressen t ex vid 
anställningsintervju.
· · Deltagarnas medvetenhet har ökat inom jämställdhet och mångfald 
vilket gör att de inte lika lätt kan utsättas för diskriminering p.g.a. kön, 
funktionsnedsättning eller ålder.
· De har också ökad medvetenhet och större distans till sin egen 
situation.

Några resultat från MiA projektet efter ca 30 månaders projekttid:
· 1 deltagare har heltidstjänst inom administration på tidigare praktikplats
· · 1 deltagare har fått lärartjänst en termin på tidigare praktikplats, heltid
· 2 deltagare har semestervikariat på heltid, fortsätter sedan som timan-
ställda parallellt med högskolestudier
· 1 deltagare arbetar regelbundet motsvarande halvtid som tolk i 
arabiska –svenska. Hon praktiserar på grundskola samtidigt.
· 5 deltagare har lyckats läsa in Svenska A och Svenska B på gym-
nasienivå på en termin med betyget MVG. 
· 6 deltagare söker program på Högskolan eftersom de studerat för be-
hörighet parallellt med mentorprogrammet

MiA projektet genomförde en uppskattad konferens i 
Trondheim 4 april 2011. Konferensen samlade ca 110 personer från 
flera xkommuner i Sör och Nor Tröndelag. I programmet presenterades 
flera deltagare och mentorer bl.a. Madeleine Moberg som startar eget 
företag i Trondheim ”Hunddagiset.no” och Raena Aslam som arbetar 
inom ett rekryteringsföretag i Oslo. Hon har med åren blivit expert på att 
ge arbetsgivarna den kompetens de verkligen behöver, oavsett var de 
arbetssökande kommer ifrån. 

Vid ett tidigare gemensamt seminarium på internationella 
kvinnodagen 8 mars, kom en önskan från deltagare i 
MiA-projektet, om att få presentationer av deltagarna i Job 
Innovation. De ville att de skulle berätta om sina yrken 
och sitt arbetsliv. Fokus blev på yrket, men också på hur 
livet förändrats i och med att ett funktionshinder satt 
begränsningar i arbetslivet. Seminarierna med medverkan begränsningar i arbetslivet. Seminarierna med medverkan 
från deltagare i Job Innovation har varit mycket givande 
för båda projekten.

Kunskap om jämställdhet är viktigt redskap på arbets-
marknaden. Vid ett seminarium för Job Innovation hade 
Kerstin Bäck ett framträdande på ett seminarium i Bor-
länge för deltagarna i augusti. Efter hennes karriär i en 
mansdominerad bransch kan hon med allvar och humor 
ta fram kunskap som ger insikt och styrka för deltagarna i 
Job Innovation.

Både projektet Job Innovation och MiA projektet fortsätter 
som planerat (mer info finns på www.minerva.nu). 
Deltagarna har på båda håll seminarier med nyttigt 
innehåll som ska leda fram till ett arbete. De flesta 
praktiserar och flera går inom kort in i riktiga anställningar 
och några håller på att starta eget.
Deltagarna i båda projekten har haft några gemensamma Deltagarna i båda projekten har haft några gemensamma 
aktiviteter som varit mycket givande. Bl.a. har de samlats i 
seminarium runt temana ”Vilka är fördelarna och 
nackdelarna med att bo och arbeta i Dalarna?” och ”Bästa nackdelarna med att bo och arbeta i Dalarna?” och ”Bästa 
dagen på jobbet”. Det fanns mycket gemensamt i båda 
grupperna som är utvecklade, bl.a. utbyttes erfarenheter 
om arbetslivet och samtidigt kunde nätverken knyta nya 
kontakter.

Några citat från deltagarna i Job Innovation:
- ”Jag tänker starta företag så jag även får använda min - ”Jag tänker starta företag så jag även får använda min 
kreativa sida”.
- ”Jag har ett annat sätt att presentera mig på nu. Jag har 
fått jobb!”
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Victoria Novoa Buitrago och Pierre Carrolaggi i Le Puy

Elmo De Angelis och Marianne Lundberg under seminariet i Le Puy

Minerva har tidigare berättat om deltagandet i projektet IN-DIVERSTY. Projektet ligger väl i tiden och kan 
sägas delvis vara en fortsättning på Interreg projektet MiA. 
Arbetet i projektet går ut på att få företag att se kompetensen hos personer 
med yrken och härkomst från andra länder. Projektet är uppdelat i arbetspaket som 
ska genomföras. Just nu är projektet inne i arbetspaket tre. Alla ”paket” bygger på varandra, 
vilket gör att alla partners måste göra det bästa av varje arbetspaket för att projektet ska bli lyckosamt.

I maj hade projektet möte i Le Puy i Frankrike. Då arbetade projektet i två dagar med arbetspaket två och tre. I maj hade projektet möte i Le Puy i Frankrike. Då arbetade projektet i två dagar med arbetspaket två och tre. 
Samtliga partners redogjorde för sin skrivna rapport om delar i integrationspolitiken, folkgrupper, om företag 
som kan mångfald och lyckats bättre p.g.a. öppenhet och vidsynthet. Många delar inklusive lagstiftning i varje 
land måste gås igenom för att en gemensam plattform ska kunna skapas. I arbetspaket tre ska ett tidigare 
Leonardo projekt på samma tema DIMANT från Irland utvärderas och projektet ska gå igenom hur de mest 
framgångsrika delarna kan användas i IN-DIVERSITY.  
I varje land bildas en ”expertgrupp” med kunskap om arbetsmarknad och mångfald, som sedan avger en 
rapport till projektägaren. Mia Karlsson från Minerva deltog i ett extra insatt möte i Madrid i maj om rapport till projektägaren. Mia Karlsson från Minerva deltog i ett extra insatt möte i Madrid i maj om 
DIMANT Tool under ledning av Richard  Wynne fån Irland.

LEONARDO DA VINCI PROGRAMMET
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