Grön Integration

Hushållningssällskapet vill se fler framgångsrika företag på landsbygden.
Genom Grön integration kan vi få fler människor med utländsk bakgrund att etablera sig på
landsbygden, som företagare eller arbetstagare.
Grön integration är en del i arbetet för utveckling och tillväxt på den svenska landsbygden. Vår
huvudsakliga målgrupp är landsbygdsföretagare, som genom Grön integration kan få tillgång till
kompetens, arbetskraft och framtida partners.
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Aktuellt just nu
Nationellt
• Hushållningssällskapet Väst deltar i Landsbygdsnätverket,
bl a genom ordförandeskapet i temagrupp integration.
• Debattseminarium på debattsajten www.newsmill.se om
landsbygdsutveckling och integration
• Utbildningar för etableringslotsar om landsbygdens
möjligheter för utrikesfödda
• Faktabas www.landsbygdsnatverket.se
• Support och stöd för presumtiva projekt eller pågående
projekt
• Lokal odling för mångkulturella smaker
Lokalt/regionalt
• Kurser för utrikesfödda, bl a odling, grundläggande
datorkunskap, traktorkurs och Grön svenska
• Förmedlar praktikplatser
• Utbildar och coachar praktikvärdar
• Studiebesök hos företagare inom de gröna näringarna
• Kunskapsspridning av gjorda erfarenheter
• Medverkar till nya jobb!
• Informatör
Lokala projekt, Småskalig livsmedelsförädling
• Kortutbildning inom jordbruk och trädgård
• ESF-projekt – Grön integration från jord till bord
• Företagarskola
• Marknad söker odlare
• Lamm, får och get
• Biodling, produktutveckling mm

www.gronintegration.se

Praktikvärdar – Grön integration

Företagarnas delaktighet är viktig för att utrikesfödda skall få en ökad uppmärksamhet och bli upptäckta
som en resurs på landsbygden. Nu söker vi praktikplatser för utrikesfödda på landsbygden och i dess
näringar. Praktiken utgår från individen och skall ske på företag inom den gröna sektorn, inkl.
bilverkstäder, turistentreprenörer, snickare, brädgårdar, slakteri et.c. Vi är i behov av er hjälp med att finna
praktikplatser som vi kan matcha till varje persons förutsättningar, kompetens och bostadsort.
Landsbygden behöver mångfald

Landsbygden behöver mångfald och genom att stödja de utrikesfödda har vi mycket
att vinna:
• Innovativa lösningar
• Arbetskraft
• Nya idéer
• Bättre svenska
• Nya produkter
• Ökat självförtroende
• Nya tjänster

”Praktikvärdar – Grön integration” erbjuder dig som företagare på
landsbygden ett kompetensutvecklingsprogram för att ge en trygg, säker och lärorik
praktikplats för utrikesfödda. På temadagar behandlas ledarskap, etnicitet,
servicebehov på landsbygden, företagares visioner om företagsutveckling, förmedling
av nätverk et.c.
Ni som praktikvärd kommer att få regelbunden coachning och vid behov tillgång till
tolkar och annan problemlösarpersonal. Ni erbjuds också ett erfarenhetsutbyte och
kunskapsöverföring med andra praktikvärdar och t ex arbetsförmedlingar.
Praktikanterna är försäkrade genom sin hemkommun.
Vad kan du bidra med
som praktikvärd?

•
•
•
•
•
•

Din tid
Kultur, tradition och
historia
Livserfarenhet
Empati, socialt nätverk
och trygghet
Problemlösare
Landsbygdskunnande

Vad kan du få som praktikvärd?

•
•
•
•
•

•

Nya idéer
Ökad kunskap om andra kulturer
Lär känna nya människor
Lära dig nya saker, produkter, metoder
och maträtter
Hur man kan bruka jorden
Nya vänner
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