’RIM PROGRAM’
(Refugee & Immigrant Mobilization)
Integrering av Nyanlända
BAKGRUND
ISSS Resilience Centre grundades i maj 2009 och registrerades som en Ekonomisk Förening år 2010. Baserad i Östervåla,
Heby kommun, ISSS Resilience Centre fokuserar på att skapa ett hållbart och motståndskraftigt samhälle, ett anpassat
samhälle i det dynamiska tjugohundratalet.
INLEDNING
"RIM Program" initiativet har utvecklades under år 2015 och implementeras i februari 2016. Programmet fokuserar på
tidig integration av nyanlända samt migranter och har första levereransen har redan ägt rum och pågåttunder de
senaste 12 månaderna. Många offentliga aktörer har deltagit i "RIM Program" studiebesök under året 2016.
Programmets emfas är omskolning inom tre olika sektorer: a) byggande av TinyHouses (små hus på hjul) b) förnybar
energi (små skalig vindkraftverk/- solenergi) och c) odla egen mat (”Micro-Farming”)
Programmet har kapacitet för ca 50 - 100 deltagare per år och bjuder in både kommuner och Arbetsförmedlingen för att
identifiera och införa deltagare till programmet.
Programmet ger en innovativ väg för nyanländas integration genom att skapa "respekt, acceptans, integritet och
värdighet" för programdeltagarna. Programmet ger en möjlighet för omskolning, inlärning av det svenska språket,
beredskap för arbetsplatsen samt ger en känsla av tillhörighet för alla inblandade.
Det 3-årigaprogrammet ger deltagarna färdigheter att bygga TinyHouses (små hus på hjul). Ägandet av ett eller
föera’TinyHouses’ kan överföras till kommuner för att användning somte boendelösningar för nyanlända och/eller de
migrerande. Dessutom har ISSS identifierat mark för att skapa ett TinyHouse gemenskap i Heby kommun för flexibel
leasing.
SAMMANFATTNING
Programmet erbjuder en unik, pålitlig och testad väg in till integration för de medlemmar i samhällen som känner social
ekludering p.g.a. olika anledningar. Programmet ger en möjlighet till framgångsrik framtid med färdigheter som bäddar
för lyckad social anpassning och inkludering i det svenska samhället. Programmet är öppet också för alla
långtidsarbetslösa, ungdomar eller de som lämnat fängelse eller frivården.
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’RIM PROGRAM’
(Refugee & Immigrant Mobilization)
Integrering av Nyanlända
Förutom tillhandahållandet av färdigheter som bör erbjuda möjlighet till framtida sysselsättning och full social
integration, produkten av utbildningen erbjuder en värdefull bostäder resurs samhällen som har ansvaret för boende för
dessa individer och familjer.
RIM-programmet erbjuder värdighet, självtillit och möjlighet till deltagarna samtidigt att uppfylla behoven hos
myndigheter samt ge lokala samhällen.

PROJEKT TIDSPLANER
Projektets varaktighet är 36 månader 2017-2020

För mer information vänligen kontakta oss:
Kontakt:

INBJUDAN TILL KOMMUNER I UPPSALA LÄN

Program Manager: Philip Wayer

ISSS genomför RIM program för nyanlända i Heby kommun. Vi
bjuder in er härmed till diskussion om möjligheten att sprida
programmet till andra kommuner i Uppsala län.

E-post: philipw@isss.se
Direkt: +46 (0)10-888 7413
Mobil: +46 (0)70-682 0965

”Vår innovativa pass till verklig integration”
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