Samordningsförbundet

”När vi ingick i ett samarbete med Samspelet visst vi inte riktigt vad det skulle ge oss.
Men blev snabbt så positivt överraskade. Det har dels inneburit att vi fått möjligheten
att få extra arbetskraft till arbetsuppgifter som egentligen är så viktiga för oss men
som oftast prioriteras bort på grund av tidsbrist. Vi har också fått vara med om en
resa tillsammans med deltagaren där vi sett enorma framsteg vilket såklart är oerhört
kul!
För oss som företag har det inneburit att vi har ifrågasatt arbetssätt hos oss och i
samband med det förbättrat och förändrat hur vi ska jobba, det för att bli mer
effektivare. Vi har kunnat se hur mycket det har underlättat för oss att ha fått hjälp
med den extra arbetskraften från vår deltagare. Det har förenklat arbetet för alla hos
oss!
Matchningen är superviktig såklart. En stor del i att det har funkat så bra hos oss tror
jag är att vi fick en väldigt bra matchning från Samspelet, mellan oss och vår
deltagare vilket gjorde att förutsättningarna var de bästa. Jag upplever att det var
noggrant uttänkt med vad vår verksamhet gör och vad deltagaren själv har för
erfarenheter sedan tidigare samt vem denna är som person. Och hos oss blev det
klockrent och det håller alla på vår arbetsplats med om. Vi har fått en ny kollega! ☺
Till företag och arbetsplatser som funderar på att ta emot personer med behov av lite
extra stöd och anpassning säger jag kör! Tveka inte utan prova. Tillsammans med
samspelets kontaktperson och deltagaren pratar man ihop sig och påbörjar
samarbetet och sedan utvärderar allteftersom. Jag har aldrig känt att det på något
sätt ska behöva vara betungande eller att det tillkommer massor med krav då man just
har en kontaktperson att vända sig till. Det blir vad man själv gör det till och att få in
extra arbetskraft och en ny kollega är ju fantastiskt!”
Frida Höjden, platschef My Perfect Day

