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Utbildningscenter
Ett gemensamt mål för de sökande i projektet är att skapa ett utbildningscenter för
målgruppen, i liten skala som pilot, beläget i radien Stockholm-Linköping, med möjlighet att
resa till Linköping för deltagande i vård och rehab samt delta i RG:s aktiviteter i Aktiv
Rehabilitering. Utbildningscentret kan ligga på ett redan befintligt boende eller i närheten av
ett eller flera befintliga boenden. Här kan vi erbjuda både asylsökande som har placerats i
boende av Migrationsverket och de nyanlända/asylsökande som vi redan känner till och bor i
området i eget boende, att delta i projektet. För att säkerställa överlevnaden av
utbildningscentret är tanken är att skapa ett samarbete med den kommun i vilken
utbildningscentret förläggs och att det blir en fristående upphandlad verksamhet.
Detta har tidigare inte gjorts för målgruppen och vi tror att det skapar goda förutsättningar för
överlevnad (Källa: Västanviksmodellen, projektet ”Mottagande och introduktion av
nyanlända teckenspråkiga döva och hörselskadade asylsökande och invandrare som fått
uppehållstillstånd”, se längst ner i dokumentet). Projektets huvud- och medsökande fungerar
då som en gemensam kraft runt målgruppen och ger möjlighet till kontakt med rätt typ av
vård, utbildning, delaktighet m.m.
Placering av asylsökande:
Personal på ansökningsenheterna kommer att utbildas i att identifiera målgruppen och
informera dem om projektet, syftet och den planerade verksamheten och erbjuda dem att
medverka i projektet. Vid medverkan tas ett medgivande från den asylsökande där de
bekräftar att personalen kan ta en kontakt med boendesektionen för placering. Personalen på
boendesektionen placerar personen och kontakta RG och kontaktperson på sjukhuset.
Boendet:
Boendepersonalen får utbildning i vad en ryggmärgsskada är samt konsekvenserna av
sekundära komplikationer och information om t.ex. förflyttningsteknik. Då kommer de få god
insikt i alla väsentliga frågor och dessutom en bra känsla för vad personerna faktiskt kan lära
sig att klara av själva utifrån vilken typ av skada de har. Detta för att de ska känna att de har
mer kunskap och på så sätt kan fungera som en resurs vid olika frågeställningar från
målgruppen.
Utbildningscentret:
Boende på Migrationsverkets boenden och övriga i målgruppen som vi känner till alternativt
identifierar i närheten av utbildningscentret kommer att kallas till olika aktiviteter där grunden
utgörs av regelbunda besök av RG:s förebilder.
Målet är att de som är med i verksamheten på utbildningscentret ska:
- Få kunskap om sin egen kropp och hur den påverkas av skadan.
- Få upp ögonen för sina egna möjligheter att klara/göra saker själva.
- Få förutsättningar för en bra vård- och rehab-process.
- Få en bra grund för att gå vidare till eget boende och aktivt liv någonstans i Sverige.
På centret presenterar RG:s förebilder olika teman i allt från frågor kring allmäntillståndet
("Hur känns det att ha kommit till Sverige?") till Sveriges system för sjukvård, arbete samt
frågeställningar kring den fysiska utvecklingen; förflyttningar, blåsa/tarm, osv.
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Bakgrunden till ovanstående utbildningscenter grundas i ett tidigare lyckat projekt för
personer med hörselnedsättningar, se nedan.
Projektet ”Mottagande och introduktion av nyanlända teckenspråkiga döva och
hörselskadade asylsökande och invandrare som fått uppehållstillstånd”
Utifrån Migrationsverkets arbete med genomförandet av den handikappolitiska strategin fanns
projektet ”Mottagande och introduktion av nyanlända teckenspråkiga döva och hörselskadade
asylsökande och invandrare som fått uppehållstillstånd” som drevs av Västanviks folkhögskola i samarbete med Migrationsverket, Sveriges Dövas Riksförbund och Leksands
kommun. Målet var att utveckla en fungerande modell för mottagande och introduktion av
döva och hörselskadade asylsökande och invandrare.
Projektet avslutades den 31 mars 2012 och upphandling och avtal mellan Västanviks
folkhögskola och Migrationsverket upprättades i april 2012 och löper på två år i taget.
Västanvik är nu fortfarande 2018 det enda institutionsboende för döva som Migrationsverket
använder.
Tack vare samarbetet med Migrationsverket erbjuds nu alla döva och hörselskadade att
komma till Västanviks folkhögskola, och få undervisning i svenskt teckenspråk i
teckenspråkig miljö, lära sig hur det svenska samhället fungerar och vad som händer när man
söker asyl. Skolan hjälper till med alla kontakter med Migrationsverket och andra
myndigheter och det är alltid någon från skolan med som stöd på möten med
Migrationsverket. När man fått uppehållstillstånd erbjuder skolan fortsatta studier på skolans
SFI/TFI. Under studietiden förbereds kursdeltagarna för en etablering på den svenska
arbetsmarknaden och skolan har kontinuerlig kontakt med Arbetsförmedlingen (12).

