NYHETSBREV

Nr 3 2017
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.

Välkomna till frukostseminarier i vår!

Snart lanseras digital insatskatalog

Tre av vårens fyra föreläsare är bokade. Kaffe
och smörgås från kl. 07.45. Programmet startar
sedan kl. 08.15.

I januari lanseras Insatskatalogen – ett digitalt
sökinstrument
som ska underlätta arbetet med att
finna rätt insatser
till rätt person.
Arbetet med att erbjuda Insatskatalogen sker
i nära samarbete med Samordningsförbundet
Centrala Östergötland som arbetat fram det
digitala instrumentet. Istället för att bara
använda katalogen själva såg de möjligheten
att skapa en en större, gemensam databas.

• 30 januari och 31 januari Insatskatalogen
och MIA-projektet. Läs inbjudan här.
• 15 mars Psykiatri Sydväst, Affektiva- och
ångestprogrammet.
• 24 april Bemötandeföreläsning – vägen till
lyckade relationer börjar med gott bemötande.
Anmäl dig till stefan.theorell@huddinge.se

Förändringar i verksamheten 2018
I mitten av november antog förbundets styrelse
budget och verksamhetsplan för 2018. Många
insatser fortsätter, dock har Arbetsförmedlingen
och Huddinge kommun beslutat att avsluta sin
samverkan inom ramen för Slussen nästa år.
Detta betyder att Slussen avslutas i sin nuvarande form den 31 mars 2018 och kommer
därför inte längre att ta emot nya deltagare.
Handläggare kan dock fortfarande kontakta
Slussen för att få råd och vägledning kring unga
som varken arbetar eller studerar. Arbetsförmedlingen och kommunen arbetar nu med en
behovsanalys och ansökan om en ny insats
baserad på metoden Supported Education.

Vi vill veta vad du tycker!
Nu i december går förbundet ut med en enkät till
handläggare, vårdgivare och andra remittenter
för att ta reda på hur välkända våra insatser och
projekt är. Vi vill också veta om man tycker att
verksamheterna är till nytta.
Svaren hjälper oss att utvärdera vårt arbete och
ger oss värdefull kunskap om hur vi kan utvecklas. Vi vill därför på förhand rikta ett stort tack
till alla som besvarar enkäten. Har du inte fått
den? Mejla stefan.theorell@huddinge.se

I Huddinge Botkyrka Salem har vår lokala
projektledare, Elisabeth Afram Söderström,
under hösten arbetat med insamling av våra
lokala insatser som riktar sig till personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Arbetet kommer att fortgå under våren 2018,
men redan i januari ska flertalet insatser vara
sökbara. Därför kommer vi att ägna årets första
frukostmöten åt att presentera katalogen och
berätta om hur och när du i ditt vardagliga
arbete kan använda den.
Har du frågor om Insatskatalogen eller tips på
insatser som bör finnas med? Kontakta gärna
vår lokala projektledare på följande mejladress:
elisabeth.afram-soderstrom@arbetsformedlingen.se
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GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR SAMORDNINGSFÖRBUNDET HBS
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