


Projektet Job Innovation är ett innovativt projekt som stödjer 
arbetssökande personer som är synsvaga eller har ett rörelse-
hinder. Projektet pågår under 2010-2012 och har som mål att 
metoder och resultat får spridning och att deltagarna närmar 

sig arbetsmarknaden, så att de kan hitta ett riktigt jobb.

Stiftelsen Minerva har genom åren utarbetat en metod som 
steg för steg stärker personer som står utanför arbetsmark-

naden. Metoden lyfter särskilt fram deltagarnas styrkor i 
deras karriär. Att utveckla motivationen, att kunna leda och 

tro på sig själv och kunna samarbeta i en arbetsgrupp är 
egenskaper som deltagarna tränas i. Deltagarna i projektet 

blir förebilder för andra i liknande situationer.
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Varför gör vi det?
Stiftelsen Minerva står för en värdegrund att alla människor har rätt till 
en plats i arbetslivet. Ofta är det attityder och strukturella problem som 
bidrar till att en del människor inte får jobb även om de är kvalificerade. 
Mångfald utgör en stor kompetensreserv i dagens arbetsliv och ska tas 
tillvara. Projektet betonar och fokuserar på det positiva, på möjligheter 
och lösningar som leder fram till att deltagarna hittar ett arbete inom sitt 
eget yrkesområde eller kommer fram till att välja en annan karriär som 
passar bättre.  
Vår erfarenhet och våra resultat visar att det är möjligt med de insatser 
som vårt program ger.

Vad gör vi?
Stiftelsen Minerva bedriver ett mentorprogram för arbetssökande del-
tagare som har rörelsehinder eller synnedsättning. Minervas modell är 
helt anpassad till deltagarnas egna behov och bedrivs därför till stor del 
individuellt. Men gruppens sammansättning har också betydelse och 
därför blandas olikheter d.v.s. mångfald för att stimulera gruppdynami-
ken. Insatserna bygger på frivillighet, intresse och motivation.

Hur gör vi det?
Vi är flexibla vilket innebär att deltagarna kan ha flera aktiviteter på gång 
samtidigt t.ex. delta i gruppaktiviteterna och genomföra praktik/studier 
efter individuella behov. 
Vi matchar en mentor till varje deltagare, vilket görs med stor noggrann-
het, ibland yrkesspecifikt. Alla deltagare deltar i individuell jobb- 
coaching, för att fokusera på positiva drivkrafter och ibland finna nya vä-
gar in i arbetslivet. Alla deltagare deltar i arbetsinriktade seminarier som 
bygger på det individuella i samspel med grupputveckling. Deltagarna 
ingår i Stiftelsen Minervas nätverk med företag, arbetsgivare, tidigare 
deltagare, mentorer m.fl. 
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Seminarier
Seminarierna är arbetslivsinriktade och syftar till personlig och profes-
sionell utveckling.  Perspektivet är att komma till nya insikter om möjlig-
heter för att gå vidare i arbetslivet.

Kommunikation
Presentationsteknik som gör deltagarna mer attraktiva när de söker ar-
bete. Vi arbetar också med vad härskartekniker betyder i arbetslivet.

Mänskliga rättigheter
Både Stiftelsen Minerva och samverkanspartners sätter kunskap om 
jämställdhet högt. För att lyckas i arbetslivet är den kunskapen viktig. 
Deltagarna får också kunskap om lagarna mot diskriminering.

Service och kvalitet
Deltagarna arbetar med det professionella perspektivet på kundservice 
och kvalitet. Flera seminarier ägnas också åt organisations- och ledar-
kunskap. 

Balans i arbetslivet
Det är viktigt att kunna mobilisera det bästa hos varje individ. Varje 
deltagare får arbeta med sina egna drivkrafter och också värdera dessa i 
gruppsituationer.

Jobbcoaching
Jobbcoaching för deltagarna är individuell och anpassas efter vad varje 
deltagare behöver träna på. Praktisk träning i att skriva effektfulla 
ansökningshandlingar och förbereda sig för olika former av anställnings-
intervjuer. Även träning i argumentations- och förhandlingsteknik sker 
individuellt.

Nätverk
Deltagarna bildar eget nätverk och får också tillgång till Minervas nät-
verk. Nuvarande och tidigare deltagare, mentorer och företag ingår i det 
nätverket.

Mentor 
Varje deltagare får en personlig mentor som vanligen har samma yrkesbak-
grund. Mentorprogrammet innehåller uppstart, mittuppföljning och avslut-
ning för adepter(deltagare) och mentorer med extern medverkande. Mento-
rerna har sitt eget nätverk och egna möten med kunskapsförmedling.

Praktik / Studier
Deltagarna kombinerar de insatser som ger bäst effekt för var och en. 
Praktik och / eller studier varvas med övriga insatser.

Evaluering/forskning
Projektet utvärderas kontinuerligt av en forskare. Deltagarnas utveckling 
utvärderas av forskaren och av processledaren i samtliga aktiviteter. Eva-
lueringen mynnar ut i en slutrapport. Spridning av resultat pågår under 
hela projekttiden.


