
TILLVÄXTDAGEN 100 MENTORER
MJÖLBY STADSHOTELL 24 OKT KL 15 – 20

UTSTÄLLNING, INFORMATION, 
MENTORMATCHNING OCH FÖRE-
LÄSNING. 
För väldigt många arbetssökande och ny-
anlända i Sverige och i Mjölby är det svårt 
att få träffa och prata med företagare 
och etablerade yrkesarbetande. Det här 
avståndet mellan utanför och innanför 
arbetsmarknaden behöver vi minska. Ett 
sätt är att erbjuda ett mentorsprogram 

där man i en given form får möjlighet 
att byta erfaren heter och få råd och 
uppbackning i sina strävanden för ett 
oberoende liv.
Avsikten med projektet 100 mentorer är 
inte i första hand att sätta adepterna i 
arbete, utan att ge dem en kontakt med 
arbetslivet. Att hitta vägar att ta sig vi-
dare och att förstå samhällets funktioner 
och villkor.

Projektet pågår  i 6 månader från novem-
ber till april. Därefter görs en samman-
ställning över aktiviteter och resultat.
Vi behöver 100 mentorer som kan vara 
tillgängliga minst 6 tillfällen under 6 må-
nader. Ålder och erfarenhet får variera, 
intresse och engagemang är viktigast! 

ONSDAG  
24 OKT

Charbel Gabro är integrationisten som kom-
mer ta med er på en resa ni sent kommer glömma. 
Han har arbetat med människor på flykt både i 
Sverige och på ön Lesbos. Syrien är hans födelse-
land, Sverige hans uppväxtland, men vart är då 
hans hemland?

”Kan vi förstå vad nyanlända genomgår vid 
flykt och sin första tid i Sverige? 
Anpassningen till det nya samhället leder ofta till 
kulturkrockar och frustration uppstår. Det gäller även 
för den etablerade svensken som möter nyanlända. 
Hur vi kan skapa ett inkluderande och inbjudande 
arbetssätt på vår arbetsplats?

KL 15.00       VÄLKOMMEN TILL TILLVÄXTDAGEN
Dagens moderator hälsar välkommen.   
Arbetsförmedlingens prognos om kompetensförsörjningsbehovet*.

KL 15.45 -17.00          100 MENTORER 100 ADEPTER  MATCHNING 
En första matchning utifrån mentorernas och adepternas profiler är redan gjord.  
Nu är det tillfälle att träffas och se att det matchar.

17.00          MAT OCH MINGEL 
En enkel buffé serveras. Tillfälle till mingel och samtal med utställare från arrangörerna 
Swedbank, Svenska kyrkan, Företagscentrum, Mjölby kommun,  Arbetsförmedlingen. 

18.00       FÖRELÄSNING – CHARBEL GABRO

 
20.00 AVSLUTNING

HÅLLTIDER

SAMARBETE FÖR ETT STARKARE SAMHÄLLE

KONTAKTPERSONER MENTORER: eva.radander@mjolby.se – helen.albrektsson@mjolby.se – per.a.andersson@swedbank.se – lars-ake@fcmjolby.se 
stefan.sandell2@svenskakyrkan.se – emma.henriksson@arbetsformedlingen.se  ANMÄL DELTAGANDE: annelie.ahlstrom@mjolby.se

Föreläsningen är öppen för alla. Boka plats nu – först till kvarn gäller och vi bokar lokal efter antal.  
Maila din bokning till annelie.ahlstrom@mjolby.se (Mentorer och adepter har företräde)

*Två gånger per år gör Arbetsförmed-
lingen en prognos kring det kommande 
kompetensförsörjningsbehovet och hur 
läget ser ut, det är många företagare 
som är behjälpliga i prognosarbetet och 
ihop med Mjölby kommen väljer vi nu 
att presentera resultatet av vårprogno-
sen 2018. 
Prognosen presenteras av Arbetsför-
medlingens analytiker Håkan Lindell


