Nýttu kraftinn!
samkeppnisog hversu margir eru tilbúnir að
hæfari
stuðningi og hvatní gefa af sér í
atvinnuleitingu við þá sem eru tímabundið
inni. Verkutan vinnumarkaðar.
færakista
Það er afar ánægjulegt
að
Nýttu kraft- segja frá árangri þátttakenda í
inn er full af Nýttu kraftinn íatvinnuleitinni.
hugsa að núsé að verðaheilt
ýmsum tækjár síðan
tilvera okkar íslendinga
Samantekt sýnir að a.m.k. 75%
fór hreinlega á hvolf í
einu vetum og tólum þeirra (fleiri í
fyrstu hópunum)
fangi. Það er einhvern veginn svo
sem hjálpa
eru komnir ínýtt starf eðahafa
markað sér skýr framtíðaráform
langt síðan
þátttakendum
en samt svo stutt, það
hefur svo margt gerst en samt MARÍA BJÖRK
aðopna augun þegar líður
á ferlið.Störfin eru
ýmist til framtíðar
ekki neitt. Við erum enn stöddíÓSKARSDÓTTIR
eða tímabundfyrir nýjum
óvissuskýi.
áherslum og in auk þess sem fólk er duglegt að
Eins og þúsundir annarra upptækifærum
íatvinnuleitinni.
láta drauma sínarætast með því
lifði ég mínafyrstu uppsögn Þátttakendur íNýttu kraftinn að fara ínám eðahrinda í
framLandsbankan- nálgast þvíaðstæður sínará allt
kvæmd sinni eigin hugmynd.
þegar starf mitt í
Þörfin er enn brýn og þvíheldum var lagt niður en bankahrun- annan hátt en það áður gerði.
ið varð til þess að verkefni sem Það verður almennt mjög öflugt urNýttu kraftinn áfram aðhvetja
í
ég stýrði hætti nær sjálfkrafa.
atvinnuleitinni og einstaklega og styðja atvinnulausa í
vetur.
Óvissan um framtíðinavarð virkt í
samfélaginu, svo jákvætt
Starfsemi þessa litla fyrirtækeðlilega mikil og vangavelturnar og athafnasamt að eftir því er is, sem hefur það að markmiði
að verða lagt niður eins fljótt
óteljandi. Ég ákvað þó fljótt með tekið.
sjálfri mér að ég ætlaði að berjog kostur er, mun þó ekki ganga
ast, ég ætlaði áf ram en ekki aftur
nema með áframhaldandi þátttöku svo fjölmargra. Hér koma
á bak enda jákvæð og kraftmikil Pað aðfullfrískuog hSfileikaað eðlisfari.
nokkur hvatningarorð í
því
þágu
ýtt
verið út
Óvænt símtal
meðhvatningaratvinnuleitenda.
vinnumarkaðnumán þess að
Ég hvet stjórnvöldog viðeigorðum til mínfrá SigríðiSnævbyrjun nóvem- það
arr sendiherra í
andi stofnanir að tryggja það að
brotið
ber leiddi til þess að við tókum
baráttu
einstaklingsframtak í
sameiningu eða hSfni skort er ein versta
gegn atvinnuleysi fái viðeighöndum saman. í
andi stuðning svo úthaldiðbresti
mótuðumvið, stofnuðum og starf- afleiðingefnahagshrunsins.
rækjum nú Nýttu kraftinn sem
ekki.
erforgangsmál að þessar
Ég hvet stéttarfélög að halda
snýst um hvatningu og stuðn- Pað
aðstSðurverðiekki til langing við atvinnulausa. Við þróun
áfram góðum stuðningi við
hugmyndafræðinnar nutum við
félagsmenn ykkar
og skapi óþarfa dýpri
-atvinnulausa
góðraábendinga frá fjölda sér- frama
þið eruð vin í
eyðimörkinni.
vandamálfyrir þjóðfélagið.
fræðinga.
Ég hvet atvinnulífið
að halda
dyrum sínumopnum og um leið
Forgangsmál að eyðaatvinnuleysi Árangur í
Nýttu kraftinn
starfsfólkiðað taka aftur að sér
Markmið Nýttu kraftinn hefur
Stolt get ég sagt frá þvíað 135
hlutverk mentors. Fleiri mentorfrá upphafi veriðaðleggja barátt- einstaklingar hafa nú tekið þátt
ar og fyrirtæki eru vel þegin.
Ég hvet fjölmiðlaað vera vakunni gegn atvinnuleysi lið. Það að í
Nýttu kraftinn frá þvíað fyrsti
fullfrískuog hæfileikaríku fólki hópurinn fóraf staðífebrúar síð- andi fyrir og miðlamiklu fleiri
hafi verið ýtt út af vinnumark- astliðnum. Þetta þýðir enn fremjákvæðum fréttum af kraftmiklu
aðnum án þess að það hafi brot- ur að 135 einstaklingar íatvinnu- fólkiog atvinnuskapandi verkefnið af sér í
starfi eða hæfni skort lífinufrá um 90 fyrirtækjum og
um sem blása öðrum byr í
segler ein verstaafleiðing efnahags- stofnunum hafa lagt okkur lið in.
Ég hvet atvinnuleitendur að
hrunsins. Það er forgangsmál að meðal annars sem mentorar en
þessar aðstæður verði ekki til hver þátttakandi í
Nýttu kraftinn nýta kraftinn sem býr innra með
langframa og skapi óþarfa dýpri
er paraður viðeinstakling sem er ykkur nú ekki síðuren íykkar
vandamál fyrir þjóðfélagið. Því virkur í
atvinnulífinu.Hlutverk fyrri störfum.Með þvíað nýta
fyrr sem þeir einstaklingar sem mentors er að hitta skjólstæðtímanná meðan þið eruð utannú bíðatilbúnir á hliðarlínu ing sinn á klukkutímafundi aðra vallar á jákvæðan, markvissvinnumarkaðarinskomast inn á hverja viku meðalannars til að an og uppbyggilegan hátt munu
völlinn aftur, þvífyrr geta þeir
tækifærin
birtast eitt af öðruog
hvetja viðkomandi áfram, ráðlagt höndá plóginn í
endurreisn leggja og beita aga. Að auki hafa það fyrr en síðar.
samfélagsins.
um 40 einstaklingar úr atvinnuLátum ráðaleysið ekki verða
lífinukomið með innlegg eða
alls ráðandi heldur nýtum kraftNýttu kraftinn er þriggja mánaða ferli þar sem rauði þráðurinn
setið sem áheyrnar- eða stuðn- inn - þannig komumst við á beinu
er að ganga til hvers dags sem ingsfulltrúar á fundum hópanna brautina og náum fyrr árangri.
vinnudagur væri. Þátttakendog fjöldi fyrirtækja- og mennur eru hvattir til að nýta tíma ingarstofnana hafa opnað hús sín Höfundur er viðskiptafræðingur og
sinn og kraft á jákvæðan og upp- fyrir Nýttu kraftinn. Við erum
annar eigandiNýttu kraftinn ehf
byggilegan hátt - gera sig bannig
afar þakklátar fyrir velvildina
www.nyttukraftinn.is
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