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Kinda lärcentrum
Kinda lärcentrum är en liten enhet med cirka 25 medarbetare som har
nära mellan varandra och till elever och deltagare. Kinda kommuns
värdegrund, med ledorden framåtanda, ansvarskänsla och dialog,
ligger till grund för vår mångfasetterade verksamhet. Vi arbetar
lösningsfokuserat för att ge god service inom:
 Arbetsmarknadsinsatser med arbetslivsinriktade insatser
och behovsanpassat stöd
 Kommunal vuxenutbildning
 Studie- och yrkesvägledning mot vuxenutbildningen
 Organisering av feriearbete
 Kommunalt aktivitetsansvar
 Flyktingmottagande

Arbetsmarknadsinsatser
Arbetsmarknadsinsatserna vänder sig till individer som står utanför
arbetsmarknaden och har behov av olika arbetsförberedande
aktiviteter för att närma sig egenförsörjning och ökad självständighet.
Insatserna är individanpassade och utgår ifrån vilka behov som
identifierats. Det kan innebära kompetenskartläggning,
motivationshöjande insatser, samordning av insatser från olika
instanser, arbetsmarknadskunskap, arbetsträning och praktik. Målet är
att skapa långsiktiga strategier för ett hållbart arbetsliv.
Insteget Kinda är en strukturerad verksamhet inom
arbetsmarknadsinsatser. Denna verksamhet vänder sig till individer med
behov av speciellt anpassade insatser. Det kan innebära aktiviteter för
att öka tilltron till den egna förmågan, tillfällen att träna på att ingå i
olika sociala sammanhang och aktivitetsbalans i vardagen för att stegvis
närma sig egen försörjning. Innehållet består bland annat av fördjupad
kartläggning av kompetenser och behov av samordnade insatser,
hälsofrämjande aktiviteter, motivations- och förändringsarbete samt vid
behov stöd att skapa förutsättningar i vardagen för stegförflyttning.

Målgruppen för arbetsmarknadsinsatserna är:
 Individer som har behov av att närma sig arbetsmarknaden
eller studier
 Sjukskrivna med eller utan ersättning från
Försäkringskassan
 Individer med aktivitetsersättning
 Individer med sjukersättning
Arbetsteamet består av:







Legitimerad arbetsterapeut
Legitimerad psykolog
Arbetsmarknadskonsulent
Praktikadministratör
Specialpedagog
Utbildningssamordnare

Vägen in till arbetsmarknadsinsatserna går genom handläggare från
kommunala verksamheter, Region Östergötland, Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan. Individen fyller i en intresseanmälan
tillsammans med sin handläggare och skickar till Kinda lärcentrum.
Intresseanmälan återfinns på Kinda kommuns hemsida www.kinda.se
(Arbetsmarknadsinsatser).

Kontaktuppgifter
Kinda lärcentrum
Besöksadress: Storgatan 9
Postadress: Box 1, 590 40 Kisa
Telefon: 0494-190 00 (växeln)
E-post: larcentrum@utb.kinda.se
Webbplats: www.kinda.se
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Insteget Kinda är en del i ESF-projektet Insteget, ägt av
Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Verksamhetens mål är
stegförflyttning mot självständighet och egenförsörjning utifrån varje
deltagares unika förmågor. Samordningsförbund utvecklar välfärden
genom finansiell samordning mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling,
landsting/Region och kommuner. Förbunden bedriver
strukturövergripande metodutveckling liksom insatser på individnivå,
detta för att underlätta för människor att bli delaktiga, självständiga och
klara sin egen försörjning.
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