Vi söker projektmedarbetare för
utveckling av stöd till Barn som
anhöriga/Unga omsorgsgivare

Arbetsplatsbeskrivning
Regionförbundet är en politiskt styrd organisation, med ca 80 anställda, som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i
Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Vi erbjuder nätverk,
samordning och ekonomiskt stöd för att uppnå konkreta mål som gagnar den regionala utvecklingen. Genom ett snabbt
och flexibelt arbetssätt utvecklar vi nya metoder för samarbete mellan olika aktörer, både regionalt, nationellt och
internationellt.
Nationellt kompetenscentrum anhörigas (Nka) verksamhet bedrivs på uppdrag av Socialstyrelsen och har sin verksamhet
förlagd till Regionförbundet i Kalmar län. Nka:s uppdrag är att vara ett expertstöd till kommuner, landsting och enskilda
utförare avseende anhörigstöd och bidra till utveckling av metoder och verktyg för stöd till anhöriga i alla åldrar. Arbetet
sker i samverkan med Svenska och internationella organisationer och myndigheter. För mer information om Nka läs gärna
på www.anhoriga.se
Med start i höst kommer Nka att medverka i projektet Motivation leder till framgång. Projektet som finansieras av
Europeiska Socialfonden (ESF) har som syfte att bidra till att fler elever avslutade grundskole- och gymnasiestudier med
fullständiga betyg. Nka:s medverkan i projektet är att fokusera på i vilken omfattning som ungdomars vård och stöd till
föräldrar och närstående bidrar till att de inte avslutar skolan med fullständiga betyg och att utveckla och utvärdera
metoder och stöd för dessa unga omsorgsgivare. Projektägare är Regionförbundet i Kalmar län och samverkansparter
förutom Nka är kommunerna Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Vimmerby, Västervik och Kalmarsund gymnasieförbund.

Arbetsbeskrivning
I arbetet ingår att skapa medvetenhet om unga omsorgsgivares situation och behov av stöd och att erbjuda utbildning och
handledning till lärare, skolpersonal och beslutsfattare. Vidare ingår att förbereda och stödja kartläggning av andelen unga
omsorgsgivare i åldern 15-18 år i de medverkande kommunerna. I samverkan med unga omsorgsgivare, lärare, skol-,
fritids- och socialtjänstpersonal ingår att utifrån ett familjeperspektiv utveckla metoder och verktyg för att tidigt kunna
identifiera unga omsorgsgivare och stödja dem. Vidare ingår spridning av resultaten från projektet regionalt, nationellt och
internationellt och medverkan i regionala och nationella nätverk. Arbetet innebär samverkan med liknande EU-projekt inom
området med finansiering av forskningsprogrammet Horizon 2020 och utvecklings- och utbildningsprogrammet Erasmus+.

Kvalifikationer
Du har en högskolexamen om minst 180 högskolepoäng och har ett genuint intresse och engagemang i barnperspektiv,
barnrättsfrågor och familjeperspektiv. Vidare har du kunskap och erfarenhet av att arbeta med stöd till barn i utsatta
situationer rent allmänt och mera specifikt unga omsorgsgivare. Du har kunskap om skolan och samhällets övriga
organisationers verksamhet och samverkan för stöd till barn och unga utifrån ett familjeperspektiv. Du kan exempelvis vara
skolsköterska, skolkurator, fritidsledare eller annan profession som arbetar med stöd till unga i utsatta situationer i
allmänheten som har ett genuint engagemang i barnperspektiv och barnrättsfrågor.
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Erfarenhet av arbete med undervisning, handledning och
e-lärande är meriterande.

Då arbetet sker tillsammans med engagerade praktiker, beslutsfattare, unga omsorgsgivare, representanter från idéburna
organisationer och forskare nationellt och internationellt tillmäts samarbetsförmåga, flexibilitet, problemlösningsförmåga,
ansvarstagande och kommunikationsförmåga stor betydelse.
Arbetet förutsätter B-körkort
Erfarenhet krävs.
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Övrigt
Befattningen är affilierad till Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
http://www.anhoriga.se/

