Faktablad MIA
Delprojektet i Botkyrka, Huddinge och Salem
Samordningsförbunden i Stockholms län, bl.a. Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, har beviljats projektmedel från
Europeiska socialfonden, ESF, i syfte att utveckla samordnade
insatser till stöd för personer som står långt från arbetsmarknaden
Varje samordningsförbund kommer att driva ett eget delprojekt med
deltagare. I projektet ingår också att utveckla samarbetet med
arbetsintegrerande sociala företag.
Vilka är målen med MIA?
Projektets övergripande mål är
att erbjuda samordnat stöd för
att fler personer som står långt
från arbetsmarknaden ska kunna
öka sina möjligheter till arbete
och egen försörjning.
30 procent av deltagarna ska gå
vidare till arbete eller studier och
40 procent delta i ordinarie
arbetsförberedande insatser.
Projektet bygger på att deltagarna genom rätt stöd och insatser
ska uppnå arbetsförmåga, närma
sig arbetsmarknaden och få
möjlighet till arbete studier,
utifrån vars och ens egna
förutsättningar.
Vilka vänder sig MIA till?
Under de drygt tre år som projektet är igång räknar man med att
kunna ta emot minst 500 personer bosatta i Botkyrka, Huddinge
och Salem.
Deltagarna i delprojektet ska vara
mellan 18 och 64 år, bo i Botkyrka, Huddinge eller Salem och
ha behov av samordnad rehabilitering.
Att delta i MIA är frivilligt.

Hur arbetar MIA?
MIA-projektet kommer att ha
cirka 12 medarbetare, som i
huvudsak arbetar utifrån
metoderna Case Management
och Supported Employment.
Case managerns roll att verka för
att individen får de behov och
förutsättningar tillgodosedda
som på sikt bidrar till förbättrade
möjligheter att både få och
behålla en anställning på
arbetsmarknaden. Supported
Employment-metoden erbjuder
ett stöd till deltagarna att få och
behålla ett arbete.
Projektet ska sträva efter att så
snabbt som möjligt kunna erbjuda varje deltagare en aktivitet i
form av t.ex. arbetsträning eller
praktik, i syfte att närma sig
arbetsmarknaden.
Vad händer 2017?
Under analys- och planeringsfasen, som avslutas i mars 2017,
tas en projektplan fram och
personal rekryteras.

Kontakta oss för mer
information
Delprojektledare
Maria Reed, 08-535 33 689
Samordningsförbundet HBS
Ida Melin, 08-535 375 92
Projektchef länsövergripande
Rosario Alí, 08-606 93 61

Läs mer om MIA
Förbundets hemsida
Samordningsförbundet Östra
Södertörns hemsida

Samverkanspartners
I det lokala delprojektet:
Arbetsförmedlingen
Botkyrka kommun
Försäkringskassan Sthlm Sydväst
Huddinge kommun
Salems kommun
Stockholms läns landsting
I MIA-projektet deltar:
Samordningsförbundet HBS
Samordningsförbundet Östra
Södertörn (som kooriderar hela
projektet)
Samordningsförbundet
i Södertälje
Samordningsförbundet VärNa
Samordningsförbundet Södra
Roslagen.
Samordningsförbund et Stockholms stad.

Finansiering
MIA medfinansieras till 2/3 av
Europeiska socialfonden, ESF,
och i övrigt av samordningsförbunden och dess parter.
Svenska ESF-rådets hemsida

1 april beräknas de första deltagarna kunna erbjudas
stödinsatser inom ramen för
projektet.
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