Årsberättelse 2015

Construktiva konsult, Projekt- & Idékontor

12 personer fått betalda arbetstimmar
och projektanställningar under året

Våra avslutade EU-projekt under året

3 av dem är män, 4 har utländsk bakgrund, 5 av dem under
30 år, 3 i uppdrag som egenanställda, 5 arbetade med
hushållsnära tjänster, 1 i projektanställning.

DMC 2013-2015 - Funktionsnedsattas möjligheter till

Vill du också sälja dina tjänster och bli
anställd utan att starta eget företag?

Projektet finns på www.dmc.plymouthmind.com.
Vår tidning finns att ladda ner från vår facebook sida:
DMC Disabled Making Career

Du som har kunder och idéer men inget eget företag
ännu, kan använda egenanställningsföretag som
fakturerar kunder och betalar ut lön, sociala avgifter,
skatt och moms, får det administrativa att fungera.
Construktiva konsult är ett egenanställningsföretag
som erbjuder tjänsten.

karriär och arbete med syfte att sprida goda exempel,
dela med oss av egna erfarenheter, öka EUsamarbetet.

AURORA 2020 - Syftet är att få mer kunskap om och
hitta vägar till nya samarbeten och utbyten under nya
EU-program perioden 2014-2020. Construktiva konsult
är samordnare och administrativt stöd för föreningen
Globulen som är projektets svenska partner.

Nytt initiativ under året; Utländska Grytans Mat
* vi är mycket energiska och positiva människor från olika
länder och många av oss är asylsökande
* vi vet att vi tillsammans kan göra något bra
* vi vill dela med oss av våra förmågor and kulturer

Du är välkommen att ta del av projektet Aurora också,
om du är intresserad. Projektets resultat hittar du på
http://aurora2014-2020.weebly.com/
Under 2015-2018 kommer CAK tillsammans med
samarbetspartners att driva EU-projektet CCTP –

Community Champion Training Programme

Skälen till att vi startade Utländska Grytans Mat;
* är många olika, ett av de viktigaste är att vi kan
hjälpa oss själva men också hjälpa andra i samma situation,
också att vi kan dela med oss av vår matlagning och bakning
som kan vara intressant för andra människor i Sverige.

Byrådet, kvinnoföreningen och de unga flickorna i byn och
barnen i skolan är vårt fokus i samarbetet mellan SAFA,
Svensk Albanska vänskapsföreningen, CAK och
människorna i byn Lubonja Albanien

UGM arbetargenom Projekt- & Idékontor Sverige

CAK – arbetsintegrerande socialt företag
investerar i arbetstillfällen och projekt för samhällsnytta. Årsomsättning i Construktiva konsult 2015 var
228 000:-, 28 % av pengarna användes till att skapa
arbetstillfällen för arbetssökande, 12% var destinerade
till DMC-projektet och 23% till företagets övriga
administrativa kostnader.
Kontakt: ullalandenmark@telia.com, 0734996041

BynMötesplats
Lubonja , Albanien
integration och arbetstillfällen

CAK, tillsammans med BIIA resurscentrum ekonomisk
förening, är med och skapar ökade förutsättningar för
människor som idag står utanför arbetsmarknaden
att kunna delta i arbete, företagande och samhällsliv.
Mötesplats på Prästgatan 58 och i Torvalla, Östersund,
BIIA Linde ReDesign i Lindesberg och BIIA Parkstugan
Södra Ryd Skövde. Skaparstugan/Globulen ideell
förening, Trollhättan. Välkommen!

CAK – Construktiva konsult, Projekt- och Idékontor ger möjligheter till kontakter i Sverige och i andra länder,
du kan starta, driva egna projekt eller vara med i våra, du kan komma till oss och skapa dig en anställning/företag.
www.landulla.com/cak

