
Ta chansen - att ge den!
en utbildning för dig som vill driva 
ett socialt företag

Arbetsgivaren får  tillräcklig tid för att lära känna den som söker 

arbete och praktikanterna får möjlighet att visa vad de kan. 

Rätt person på rätt plats gör nytta. 

– det finns en stor glädje i att känna att man hjälper andra 

människor, samtidigt som det är bra för företaget, säger Joanna 

Szmidt från Café Västerbotten som ingår i Aåtas företagsring. 

GF Chansen och IVK
Utbildningen ges av i samverkan mellan de två sociala företagen GF Chansen AB i Umeå och Individuell Växtkraft 
(förkortas IVK) i Örnsköldsvik. Utbildningen ges på uppdrag av Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik. 

Vad är GF Chansen och IVK?
GF Chansen AB ägs av en ideell förening och har som  affärsidé att hjälpa psykiskt sköra och andra som är långt 
från arbetsmarknaden ut i arbetslivet.  GF Chansen AB är ett vinstdrivande företag, men den vinst som genereras  
återinvesteras för att hjälpa människor att få ett arbete. 
IVK vill hjälpa alla människor att gå vidare! Detta görs genom ett antal olika verksamheter som under ett paraply 
verkar för att utveckla hela människan. IVK är liksom GF Chansen ett socialt företag.

GF Chansen AB

Storgatan 85 • 903 33 Umeå

info@chansen.nu 

www.chansen.nu 

www.ivk.nu



”

”Vårt mål är utveckling,

både för individen

och arbetsgivaren

Simon Miderfjäll, GF Chansen AB

”
Att träna sig i arbete och 

behålla rutinerna är viktigt i ett 

socialt företag

Deltagare i sociala företaget Chansen

GF Chansen ger i samverkan med Individuell Växtkraft, IVK och 
Arbetsförmedlingen en 40 veckor lång utbildning i vad sociala företag 
är, hur de drivs och hur du kan omsätta dina tankar till verklighet. Målet 
med utbildningen är att du ska ha en affärsidé och kunskap kring sociala 
företag så att en företagsstart bara är en knapptryckning bort!

Vad är ett socialt företag?

Ett socialt företag arbetar med personer som av olika anledningar 
är utanför arbetsmarknaden. Din affärsidé blir biljetten in på arbets-
marknaden för de deltagare som finns i ditt företag. Ett socialt företag 
vill självklart göra vinst, men den vinst som genereras återinvesteras i 
företaget.

Vad innehåller utbildningen?
Utbildningen är en utbildning på totalt 40 veckor på heltid. Du kommer 
att få möjlighet att teoretiskt studera sociala företag, grupprocesser, 
företagsekonomi och andra viktiga delar kopplat till företagande. Vi 
kommer också lägga mycket kraft på praktisk undervisning så som 
studiebesök och mindre företagslikande övningar. 

Vem får gå utbildningen?
Du som är eller riskerar att bli arbetssökande får gå utbildningen. Själv-
klart har du också ett intresse av att jobba med människor och tycker om 
tanken att tillsammans med andra utveckla ett företag.

Ta chansen - att ge den!
Är du entreprenör? Tycker du om att hjälpa andra? Vill du 
kombinera detta? Har du en affärsidé där du kan tänka 
dig att involvera andra för att dom också ska få jobb? Då 
kanske vår utbildning i hur man driver sociala företag kan 
intressera dig!

Vilken ersättning får jag som kursdeltagare?

Som deltagare får du samma ersättning som du skulle ha fått om du 
varit arbetssökande. Då utbildningen ges på uppdrag av Arbetsförmed-
lingen har du samma rättigheter och skyldigheter som om du skulle 
varit med i vilken annan åtgärd som helst via Arbetsförmedlingen. 
Du täcks också av försäkringar via Arbetsförmedlingen under din 
medverkan i utbildningen.

Jag är intresserad! Vad gör jag nu?
Vad roligt att du är intresserad av denna utbildning! Vi tror verkligen 
att du kommer att få ut något väldigt bra av utbildningen och förhopp-
ningsvis kan du vara med och hjälpa fler personer till arbete genom ditt 
kommande sociala företag.

I slutändan är det din handläggare på Arbetsförmedlingen som fattar 
beslut om du har möjlighet att gå utbildningen eller inte. Men vill du 
veta mer eller få svar på frågor som du har så kan du vända dig till oss 
som håller i utbildningen i ett första läge. Utifrån det samtalet kan du 
sedan ta kontakt med din handläggare och berätta om ditt intresse för 
utbildningen. 

Vi som ansvarar för utbildningen är i första hand Simon Miderfjäll på 
GF Chansen och Thomas Johansson på IVK. Simon når du via simon@
chansen.nu eller telefon 070-654 77 67. Thomas når du via thomas@
ivk.nu eller telefon 072-200 76 01. Mer information kan också ges via 
Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik!

Utbildningen har gett mig 

mycket att tänka på. Och jag 

har utvecklats, både personli-

gen och yrkesmässigt.

Deltagare på utbildningen i Kramfors


