Välkommen till frukostseminarium

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
Huddinge, Botkyrka
Salem

Onsdagen den 27 september

Förbundets uppdrag är att
samordna rehabiliteringsinsatser i syfte att ge
personer som behöver få
del av insatser från flera
olika myndigheter ett bra
och effektivt stöd till förbättrad hälsa och självförsörjning genom arbete/
studier.

Trauma och Migration
Att stärka och skapa ett bra bemötande
Innehåll:

Verksamheten är ett
komplement till ordinarie
rehabiliteringsinsatser och
bygger på samverkan
mellan Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan,
landstinget och
kommunerna Huddinge,
Botkyrka och Salem.
En del i detta är att stödja
metod- och kunskapsutveckling och en förbättrad samverkanskultur.
Den andra delen är att
finansiera olika projekt
eller insatser som erbjuder
samordnade rehabilitering
Läs mer om de insatser
förbundet finansierar på
www.samordningsforbundethbs.se

Frida Metsos föreläsning ökar kompetensen för dig som
vill bli bättre på att bemöta medmänniskor som tvingats
fly från sina hem. En rad olika verksamheter i samhället
möter nyanlända och andra flyktingar med
krigsbakgrund. Hur kan vi få till ett bra bemötande för
att öka sannolikheten att personer som upplevt krig,
tortyr och flykt självläker istället för att utveckla
psykisk ohälsa? Och vad kan vi göra för att bättre möta
de som redan mår dåligt?
Frida talar också om tecken på traumatisering för att
förstå vilka integrationshinder det kan innebära och för
att ge personal en trygghet i när och var en person ska
skickas till vård.

Tid:

Frida Metso leg. Psykolog Flyktingkompetens
07.45
Kaffe och smörgås
08:15 -10.00 Föreläsning

Plats:

Huddinge Konferens Center, Patron Pehrs väg 3

Talare:

Anmälan: senast den 25/9 till stefan.theorell@huddinge.se Glöm inte att
Hälsosam
Lyra
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START
Ungdomsprojektet i Salem

MIA

meddela eventuella allergier.
Målgrupp: Frukostmöten är en mötesplats för utbyte av kompetens och kunskap
samt en möjlighet att ta del av aktuella frågor och diskussioner inom området
arbetslivsinriktad rehabilitering och samverkan. Frukostmötena riktar sig till
medarbetare och chefer inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget,
kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem samt övriga intresserade.
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