Välkommen till öppet hus
MIA projektet och HälsoSam
MIA-projektet och dess verksamhet är igång sedan nästa ett år och HälsoSam är under ständig
utveckling. Detta vill vi naturligtvis fira tillsammans med våra samverkansparter; du som inom
välfärdssektorn är i kontakt med vår målgrupp eller arbetar i våra samverkansforum. Det blir ett fint
tillfälle att nätverka och öka dina kunskaper om vårt gemensamma arbete.
VAR: Vi håller till i MIA projektet och HälsoSams lokaler på Patron Pehrs väg 8, 1 tr, Huddinge
När: 14 mars 2018. Kom när det passar och gå när du vill, vi kör drop in mellan 13.00 och 17.00.
Utöver mingel och vernissage har vi under dagen några korta hållpunkter för information:
13.15 Supported Employment- vårt samarbete med arbetsgivare
13.45 Case management- hur vi arbetar i MIA
14.15 HälsoSam- verksamheter och utveckling
14.45 MIA- projektets samarbete med Arbetsintegrerande sociala företag
15.15 Supported Employment- vårt samarbete med arbetsgivare
15.45 Case management- hur vi arbetar i MIA
16.15 HälsoSam- verksamheter och utveckling
16.45 MIA- projektets samarbete med Arbetsintegrerande sociala företag
Under eftermiddagen bjuder vi på bubbel, snacks och lättare tilltugg.
Så att ingen ska behöva bli utan förtäring så är vi tacksamma om du skickar en liten blänkare till
Maritza Lopez maritza.lopez@huddinge.se och berättar om du är nyfiken på att komma samt
eventuell allergi eller behöver särskild tillgänglighetsanpassning.

Varmt välkomna önskar MIA projektet och HälsoSam!

MIA projektet
Projektet startade 1 april 2017 och är ett länsövergripande
projekt som finansieras av ESF- Europeiska socialfonden och
Samordningsförbunden i Stockholms län. MIA projektet i
Huddinge Botkyrka Salem är ett av sex delprojekt.
Delprojekten kan skilja sig åt i aktiviteter, storlek och
utformning, men ska alla bidra till projektets övergripande
mål om att erbjuda samordnat stöd för att fler personer som
står långt från arbetsmarknaden ska öka sina möjligheter till
arbete/studier och egen försörjning. MIA projektet i
Huddinge Botkyrka Salem har valt att arbeta med metoderna
Supported Employment och Case management.

HälsoSam
Hälsosam är att betrakta som en ”komigång-arena”, där deltagarna erbjuds
anpassade friskvårdsaktiviteter i grupp.
Syftet med ett deltagande i HälsoSam är att
deltagarna ska förbättra sin hälsa, bli mer
motiverade och ta eget ansvar för fortsatt
rehabilitering med målet att ta sig ut på
arbetsmarknaden. Insatsen rustar deltagarna
rent fysiskt, men också mentalt och socialt.

