Vad har ASF Akademin gjort?

Med utbildningsprogram, coachning och kompetensutveckling för arbetsintegrerande företag har ASF Akademin
utvecklat nya lösningar och stärkt företagen med nya metoder, kunskap och självförtroende.
Under projektets gång har ASF Akademin erbjudit två program för arbetsintegrerande sociala företag: Kvalitetssäkring av arbetsträning & arbetsrehabilitering och Ledarskapsprogrammet. Akademin har även arrangerat en digital
säljcoachningsaktivitet som byggde inspelat videomaterial
med efterföljande digitalt seminarium.
ASF Akademin har etablerats som en del av Coompanion
och innefattar nu även ett samarbete med SKOOPI kring
certifieringen av arbetsintegrerande sociala företag.
Inom projektet har Coompanion tillsammans med flera
partners utvecklat en modell för kvalitetssäkring av arbetsträning. Dessutom finns nu en digital utbildningsplattform på plats som kan användas i framtida utbildningar.
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Deltagarna gav ASF-akademin fyra av fem stjärnor i utvärderingen.

”Jag är framför allt så tacksam
att det här ens finns! Jag har lärt
mig så mycket om mitt jobb och
hur upplevelsen kan förbättras för
våra deltagare.”
Citat ur utvärderingen

Vad händer nu?

ASF Akademin lever vidare! Även efter projekttiden kommer digitala utbildningar att erbjudas på vår utbildningsplattform, med start redan under våren
2021. Coompanion kommer att fortsätta samarbetet med SKOOPI och det
kommer att bli ett ännu större utbildningsutbud för företagen.
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Kvalitetssäkring av arbetsträning & arbetsrehabilitering
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4. Utvärdering & avslut

5. Om anställning på företaget

När deltagarens tid på företaget börjar
närma sig sitt slut utvärderas tiden tillsammans. Deltagaren får ett intyg från sin
handledare.

I slutändan är deltagaren mer redo för en
anställning, på företaget eller någon annanstans.
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Anställningsbar

ASF Akademin är finansierat
av ESF-rådet. Läs mer på
coompanion.se/asf-akademin

”Det har varit till stor nytta eftersom jag själv har fått verktyg att
arbeta med för att få en tryggare
och stabilare grupp.”

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska socialfonden

Citat ur utvärderingen

Ledarprogrammet
98 företag

156 deltagare

750 personer i coaching

Ledarskapsprogrammet handlade om ledarskapsutveckling inom främst tre områden: Individ- och grupputveckling, organisation och interna processer samt hållbar
affärsutveckling och affärsmannaskap.

Målet var att minst 100 ASF deltog med
högst två deltagare per företag.
Ledarprogrammet hade åtta gemensamma
utbildningsdagar som följdes av coachning
av hela medarbetargruppen ute på företaget.

”Detta har varit väldigt värdefullt.
Vi har haft stor nytta, framför allt
av coachningstillfällena där alla
handledare kunnat vara med.”
Citat ur utvärderingen

Certifiering av ASF

SKOOPI:s certifiering av arbetsintegrerande sociala företag är nu en del av
ASF Akademin! Ett ännu närmare samarbete med företagens intresseorganisation gör det lättare för oss att leverera kompetensutveckling inom just de
områden som de behöver. Dessutom skulle Coompanion kunna leverera just
den typ av utbildning som krävs för att uppnå certifieringen.

