Ordförande har ordet
På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör.
Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer
hamnar i utanförskap. Vi försöker dessutom göra mer än så. Utöver en bred
idrottsverksamhet bedriver föreningen även arbetsmarknadsprojekt, med
ambitionen att aktivt motverka arbetslöshet och främja kompetenshöjning.
Föreningen har sedan 2003 engagerat sig i denna verksamhet, vilket gett mycket
goda resultat. Över 400 personer har genom projekten Mabi Match 1 och 2 samt
Mabi Utveckling kommit in på arbetsmarknaden. Från att endast verka i närområdet Rosengård har projekten med tiden utökat sitt verksamhetsområde till att
innefatta Fosie, Södra Innerstaden, Burlöv, Staffanstorp och Trelleborg. Ur föreningens
synvinkel är den här formen av integrationsskapande arbete mycket viktigt för att vi
ska uppfattas som en värdefull verksamhet för ungdomar och vuxna i Rosengård.
Som ordförande i FC Rosengård är jag därför mycket stolt över att nu kunna presentera vårt senaste arbetsmarknadsprojekt – Mabi Mål. Verksamheten består av ett
engagerat och kompetent team som har erfarenhet av att arbeta med studie- och
yrkesvägledning, rekrytering och coachning. I projektet ﬁnns stora möjligheter för deltagarna att höja sin kompetens, få stöd och råd vid studie- och yrkesval samt hjälp
med att knyta arbetsgivarkontakter.
Min uppmaning till arbetsgivare i denna mångkulturella region är att se deltagarna
i Mabi Mål som den resurs de faktiskt är. Det ﬁnns många enormt duktiga personer
som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden. Som arbetsgivare kan du, genom
ett samarbete med FC Rosengård och vårt projekt Mabi Mål, ge dessa personer
och ditt eget företag en chans att utvecklas. Ta chansen!

Med vänlig hälsning
Greg Dingizian
Ordförande i FC Rosengård

Vad är Mabi Mål?
Mabi Mål är ett arbetsmarknadsprojekt i Malmö som ﬁnansieras
av Europeiska Socialfonden. Projektägare är idrottsföreningen
FC Rosengård (tidigare MABI) som även ligger bakom de lyckade
projekten Mabi Utveckling och Mabi Match 1 och 2.
Mabi Mål har ett nära samarbete med AIC Fosie, AIC Södra Innerstaden,
AIC Rosengård, Arbetsförmedlingen i Burlöv/Staffanstorp samt Burlövs och
Trelleborgs Kommun. Samarbetet går ut på att ovanstående parter remitterar
deltagare till projektet med syftet att ge deltagarna förstärkt stöd för att kunna
närma sig arbetsmarknaden.
Projektet riktar sig främst till två målgrupper:

Ungdomar som är på väg ut i arbete.
För denna målgrupp satsar projektet exempelvis på:
U Snabba åtgärder.
U Motivera och informera inför kommande arbetsliv eller utbildning.
U Praktik i syfte att skaffa erfarenhet eller att välja yrkesinriktning.

Långtidsarbetslösa vuxna som behöver närma sig
arbetsmarknaden.
För denna målgrupp arbetar projektet främst med:
U Lärande miljöer.
U Nära och intensiv arbetsmarknadscoachning.
U Fokusera på att bryta eventuellt utanförskap.
I Mabi Mål matchas varje deltagares förutsättningar, erfarenhet och önskemål mot arbetsmarknadens behov och efterfrågan. Genom att se individen,
inge förtroende och skapa positiva möten öppnar projektet nya dörrar för
deltagarna. Med individuella arbetsmetoder och kreativa lösningar har
de tidigare projekten uppnått mycket goda resultat.

Vad innebär det att vara
deltagare i Mabi Mål?
Ett deltagande i Mabi Mål ska bygga på trygghet och samarbete, därför
är deltagarna aldrig ensamma i sitt arbetssökande. Varje deltagare samarbetar med projektet som stödjer, motiverar och vägleder denne i sin planering. Tillsammans skapar deltagaren och projektteamet en realistisk väg
mot individuellt uppsatta mål.
Med arbete i fokus stärker projektet deltagaren genom ett ﬂertal aktiviteter,
specialanpassade efter individens behov.
Exempel på aktiviteter är:
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U

Praktik hos arbetsgivare inför yrkes- eller studieval.
Yrkesinriktade utbildningar.
Påbyggnadsutbildningar.
Praktik hos arbetsgivare med syftet att höja sin kompetens.
Workshops i exempelvis Intervjuteknik och Arbetsmarknadskunskap.
Studiebesök.
Personlig vägledning.
Förberedande utbildningar.
Självutvecklande kurser.
Mabi Mål har genom sin projektägare FC Rosengård en stark anknytning till idrottsoch föreningsrörelsen. Projektet tar därför strävan efter ett aktivt och meningsfullt
liv ett steg längre och erbjuder deltagare i projektet att aktivera sig i idrotts- och
föreningsaktiviter. Detta har visat sig vara verkningsfullt och fungerat som en
igångsättning inför arbetsliv eller studier.
När deltagaren är redo för arbete, vilket vissa är redan från start, inleds ett
arbetssökande genom framför allt det breda nätverk av arbetsgivare som
skapats i tidigare projekt.

Det var positivt.
Jag såg en chans till
arbete efter att länge
ha varit arbetslös.

Jag bestämde mig
direkt – jag ﬁck praktik på
ett lager efter en dag.

De har hjälpt mig
så mycket de kan,
över förväntan.

Det händer
saker här.

De har verkligen
sparkat igång en.

Personalen i projektet
lyssnar aktivt och ger
goda råd.
De engagerar sig i en
och är intresserade.
Man får visa
vad man kan.

Uttalanden från deltagare i tidigare
projekt.

Underlättar rekryteringsarbetet
genom att matcha
lämpliga arbetssökande
mot lediga jobb.

Projektet är
en kompetent
partner i
rekryteringsoch utbildningsfrågor.

Personalen har förståelse
för ett företags sätt att fungera
och vilka överväganden som
behöver göras i samband med
rekryteringar.

Personalen är
lätt att samarbeta
med.

Kommunikationen
är snabb
och smidig.

Projektet har byggt
upp långvariga
relationer, vilket stärkt
samarbetet.
Projektet gör
stor nytta för företagen
i rekryteringsarbetet.

Många deltagare
från projektet utvecklar
snabbt sin förmåga
att utföra arbetsuppgifter.

Uttalanden från arbetsgivare i tidigare projekt.

Vad innebär det för
arbetsgivare att samarbeta
med Mabi Mål?
Ett samarbete med Mabi Mål innebär att projektet kan bistå arbetsgivare
vid rekrytering eller när praktikplatser ska tillsättas. Projektteamet har en lång
vana av att samarbeta med företag i deras rekryteringsprocesser och ofta blir
resultatet mycket tillfredsställande för båda parter. Samtliga tjänster som Mabi
Mål erbjuder är kostnadsfria.
I projektets databas ﬁnns cirka 200 deltagare med olika erfarenheter, bakgrund
och kompetens. Utöver dessa ﬁnns även möjlighet att handplocka deltagare från
Mabi Måls samarbetspartners för att tillgodose arbetsgivares rekryteringsbehov.
Hittills har samarbeten med hundratals arbetsgivare inletts, varav en stor andel
valt att anställa deltagare från tidigare och pågående projekt. Projekten har
genom åren byggt upp nära relationer med arbetsgivare, vilket lett till upprepade
samarbeten vid rekryteringar.

Vad kan Mabi Mål erbjuda arbetsgivare?
Ett projektteam som stödjer arbetsgivare i samband med rekrytering.
Förberedda och motiverade kandidater.
Praktisk förberedelse inför anställnings- och praktikintervju.
Möjlighet att erbjuda praktik som förberedelse inför anställning.
Upprätta kontakt med Arbetsförmedlingen inför eventuella
anställningsstöd.
U Skräddarsydda utbildningar inför rekrytering eller praktik.
U Tät och personlig uppföljning under rekryteringsprocess eller
praktikperiod.
U
U
U
U
U

Har ni behov av personal eller kan erbjuda praktikplats
– kontakta då oss på Mabi Mål.
Vi kommer gärna ut på ett förutsättningslöst möte.

Projektledare
Sylvia Morﬁadakis
040 – 694 19 05
Sylvia@mabimal.se

Biträdande Projektledare
Kim Witt
040 – 694 19 03
Kim@mabimal.se

Företagssamordnare
Zara Bevanda
040 – 694 19 00
Zara@mabimal.se
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