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Varför är projektet ett viktigt bidrag på konferensen?
Portalen är ett unikt exempel på hur man kan utgå ifrån och ta tillvara varje individs unika
egenskaper och stötta förverkligandet av kundens egna tankar och idéer om att nå egen
försörjning och därigenom bidra till hälsa, integration, sociala sammanhang, etablering och
egenförsörjning, samhällsutveckling och minskade samhällskostnader. Portalen är även ett
gott exempel på ett paradigmskifte från problemperspektiv till ett möjlighetsperspektiv



Bakgrund
I bostadsområdet Hageby bor över 8000 personer från nästan 100 olika länder. I Hageby är
förvärvsfrekvensen låg (46% jmfr Norrköping 74%) och andel utrikesfödda hög (46% jmfr
Norrköping 15%). På grund av flyktingströmmen befinner sig många i asylprocessen. Tiden
då den enskilde befinner sig i asylprocessen bör tas tillvara och används på ett meningsfullt
sätt - för att underlätta framtida etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet, men även
för att undvika exempelvis psykisk ohälsa eller social oro.
Portalen har som mål att öka graden av egenförsörjning genom att under asylprocessen – via
medverkande partners och volontärer – kunna erbjuda sociala sammanhang, språkträning,
studier, individuell coachning, arbetsträning, mm.
Utgångspunkten för Portalen är att ta tillvara varje individs unika egenskaper och stötta
förverkligandet av kundens egna tankar och idéer om att nå egen försörjning. Portalen innebär
ett paradigmskifte från problemperspektiv till ett möjlighetsperspektiv, t.ex. i väntan på
uppehållstillstånd kan man träna sig i det svenska språket i ett socialt sammanhang på
Portalen. Då medverkande partners och volontärer tillsammans har stora nätverk finns goda
möjligheter att hitta olika vägar till sysselsättning.
Idag är 97% av deltagarna i Portalens verksamhet asylsökande. Portalen drivs i partnerskap
mellan Norrköpings kommun, Hyresbostäder, ABF Östergötland, Migrationsverket,
Marieborgs Folkhögskola och Svenska kyrkan.
Målgrupper/deltagare:
Asylsökande, civilsamhället



Centrala aktiviteter/insatser:
 Empowerment av asylsökanden att nå egen försörjning redan under asylprocessen.
 Flyktingguider/volontärer
 Nätverk och sociala sammanhang



Forväntade resultat/effekt
 Ökad grad av egenförsörjning i de områden där Portalen verkar
 Öka tillit, självkänsla, meningsfullhet och framtidstro och därigenom hälsa och
trygghet – för asylsökande, civilsamhället och de olika aktörerna



Faktiska resultat
Från Portalens start hösten 2011 har 1000 personer deltagit varav 200 fått arbete eller är i
studier och 50 praktik.



Process
Framgångsfaktorer: närhetsprincipen, enkelheten, nätverk, individens drivkraft, empowerment
och ett hälsofrämjande förhållningssätt
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