
CRESCO CREARE
ETT PROJEKT DÄR DU FÅR VÄXA OCH UTVECKLAS



HUR GÅR DET TILL?
Din handläggare bokar ett möte med en samordnare i din kommun. Ni 
kommer att kartlägga din situation och tillsammans komma överens om 
områden (såsom vardag, arbetsmarknad eller hälsa) att arbeta vidare 
med för att du så småningom ska kunna närma dig arbete eller studier. 
Ni gör tillsammans en plan och sätter mål och delmål utifrån dina förut-
sättningar. Du har regelbunden kontakt med din samordnare som finns 
med som ett stöd för att du ska kunna förflytta dig framåt mot arbete. 
Aktiviteter som kan bli aktuella för dig är t.ex. social träning, gruppaktivi-
teter eller praktikplatser.

VEM KAN VARA MED?
För att vara med i projektet behöver du vara mellan 19-64 år och ha 
ersättning från Försäkringskassan eller socialtjänsten. Du ska bo i 
någon av följande kommuner: Skara, Lidköping, Götene, Essunga, 
Vara, Gullspång, Hjo, Tibro, Karlsborg, Skövde, Tidaholm och  
Töreboda.

Har du ersättning från Försäkringskassan eller socialtjänsten,  
kontakta i första hand din handläggare och berätta att du är  
intresserad av Cresco Creare! Vet du inte vart du ska vända dig kan 
du kontakta projektledare Ann-Sofie Lövgren på  
ann-sofie.lovgren@samskaraborg.se.

LÄS MER OM PROJEKTET PÅ
www.samordningsforbundetskaraborg.se/cresco-creare

 
 
 
Projektet ägs av Samordningsförbundet Skaraborg och  
medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT DELTA I  

CRESCO CREARE?
I Cresco Creare utgår vi från din unika situation och kartlägger 
dina resurser och eventuella hinder för att närma dig arbete eller 
studier. Vi vill stötta dig i att lyfta fram saker som du är bra på och 
hitta sätt för dig att nå dina mål. Det kan handla om att komma till 
rätta med saker i vardagen för att få möjlighet att pröva en prak-
tikplats eller att öva på situationer som känns svåra för att klara 
av att ta sig till ett möte eller en aktivitet.
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Vi arbetar fördomsfrit t  och flexibelt!
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