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Samordningsförbundet har till uppgift att stödja samverkan kring personer som
är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Det kan t.ex. handla om personer
med långvarig ohälsa och arbetslöshet som behöver samordnat stöd för att kunna förbättra
sin hälsa och sin förmåga till arbete och/eller studier.

Årsredovisningen 2017:
Nio insatser, drygt 600 deltagare
Förra året finansierade förbundet nio insatser
där såväl metodutvecklingsprojekt som mer
långsiktiga samverkansinsatser ingick.
Totalt har insatserna nått ut till drygt 600
deltagare. Av de 193 personer som avslutade en
insats med målet att börja arbeta eller studera
hade 49 procent (95 personer) ett arbete eller
studerade i direkt anslutning till att de
avslutade sitt deltagande i projektet.
Under förra året beviljades förbundet även
extern finansering från Myndigheten för
civilsamhälles- och ungdomsfrågor, MUCF,
samt tillsammans med övriga förbund i länet
medel från Europeiska socialfonden, ESF. Det
gör att vi kan satsa ännu mer på förbundets
målgrupper under kommande år.
Läs mer om verksamhet och resultat här:
Årsredovisning 2017.pdf

Möjliggörarna har nått över
200 unga på två månader!
Amira Zamel och Maria Swahn arbetar i projektet Möjliggörarna med uppsökande verksamhet riktad till unga som varken arbetar eller
studerar. Möjliggörarna stöds av
MUCF och arbetar för de befintliga
insatserna Slussen och Ungdomsprojektet i Salem, UPIS, och har egna
uppsökande aktiviteter. En viktig målgrupp att
nå är "hemmasittarna" och inspirera dem till en
första kontakt med befintliga verksamheter.
Målet är att 75 procent av de ungdomar som
söks upp ska påbörja en studie- eller
yrkesinriktad sysselsättning.
Bäst följer du Möjliggörarna på Facebook

Nu tar MIA–projektet emot
sina första deltagare
Projektet MIA – Mobilisering inför arbete, som
medfinansieras av ESF, samlar länets sex
samordningsförbund i en gemensam satsning
för att utveckla en stärkt samverkan och
samordnad rehabilitering kring personer som
står långt från arbetsmarknaden.
MIA i Botkyrka, Huddinge och Salem kommer
att arbeta med metoderna Case Mangement,
CM, och Supported Employment, SE, och rikta
sig till personer i behov av samordnat stöd:
långtidsarbetslösa, sjukskrivna och personer
som har haft offentlig försörjning under lång
tid.
Projektet startade verksamheten med deltagare
den 1 april. Lokalerna ligger centralt i Huddinge
Centrum. På förbundets hemsida hittar du
kontaktuppgifter samt underlag för att göra
intresseanmälningar för deltagare till projektet.

Välkommen till frukostmötena!
Den 16 maj bjuder förbundet in till vårterminens sista frukostmöte. Selene Cortes från
(H)järnkoll föreläser då från ett inifrånperspektiv om utmattningssyndrom.
Inbjudan.pdf
Anmäl dig till Stefan Theorell,
stefan.theorell@huddinge.se
Första frukostmötet till hösten blir den 27
september, då temat för dagen är traumatisering bland nyanlända och flyktingar.
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