Välkommen till frukostseminarium

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
Huddinge, Botkyrka
Salem
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.

INSATSKATALOGEN
Rätt insats till rätt person
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

Samordningsförbundet HBS lanserar ett digitalt
sökinstrument för insatser i Huddinge, Botkyrka och
Salem. Ett stöd till alla våra myndigheters medarbetare i
att effektivisera och rationalisera sökandet efter rätt
insats till rätt person. Insatskatalogen ska ge er ett
vardagsverktyg för att finna relevanta insatser inom
hela välfärdssektorn riktade till personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Under seminariet kommer ni få
mer kunskap om vilka insatser som finns med och hur
ni praktiskt kan navigera, söka och använda verktygen i
er vardag. Vi avslutar föreläsningen med ett smakprov
från en av de insatser som går att finna i katalogen, MIAprojektet. De berättar vad de kan erbjuda deltagare som
står långt ifrån arbetsmarknaden.
OBS! Samma seminarium arrangeras vid två olika
datum, ett i Huddinge och ett i Botkyrka. Välj det
datum och plats som passar dig bäst.

Läs mer om de insatser
förbundet finansierar på
www.samordningsforbundethbs.se

När och var: 30a januari, Huddinge KonferensCenter Patron Pehrs väg 3
ELLER
31a januari, Tumbascenen utbildningsvägen 2 i Tumba
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Frukostservering
Föreläsning

Anmälan: Maila valt datum, namn och organisation till stefan.theorell@huddinge.se.
Glöm inte att 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.

Samordningsförbundet HBS
www.samordningsforbundethbs.se
Kontaktperson: Ida Melin 08- 535 378 86 E-post: ida.melin@huddinge.se

