Nyhetsbrev
Juli 2018
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 höstens
frukostseminarier!
Kaffe och smörgås från kl. 07.45.
Programmet startar sedan kl. 08.15.
Anmäl deltagande till Stefan Theorell
• 19 september
Samverkan mot överskuldsättning -hur
olika samhällsaktörer kan bidra till att
personer som har problem med skulder
får hjälp att få ordning på sin ekonomi.
 11 Oktober
MIA och HUVAS presenterar sina
studie- och arbetsorienterade insatser.
Vem kan delta, vilket stöd erbjuds och
hur samverkar vi på bästa sätt mellan
varandra.
• 7 november
Våld i Nära Relationer -vad är våld i
nära relationer? Hur vanligt är det, och
hur kan man göra om man misstänker
att någon utsätts?
• 11 december
Genuskompassen –ett verktyg för att
öka kvinnors och mäns möjligheter att
närma sig studier och arbete på lika
villkor.

Filmtips!
Mia-projektet har tagit fram en kort
film på temat ”samverkan mellan
Supported employment och Case
management”. Ta del av filmen på Miaprojektets Facebook-sida.

Insatskatalogen
Den digitala insatskatalogen fortsätter
att utvecklas och vi
publicerar nya insatser löpande. Fler
och fler upptäcker möjligheterna med
sökverktyget som hjälper dig att finna
rätt insats till rätt person.
Länk till katalogen

HUVAS (Huddinge Utbildning
Vägledning Arbete i Samverkan)
I april startade projektet HUVAS som
syftar till att stärka samverkan för att
ge personer med låg utbildningsnivå
möjlighet till studie- och yrkesvägledning samt stöd enligt metoden
Supported Education. För mer
information kontakta projektsamordnare Andreas Hård

Tack till Möjliggörarna!
Den 1 juli avslutas projektet
Möjliggörarna som utvecklat uppsökande arbete för att nå unga som
behöver komma till aktivitet, arbete
eller studier. Projektet har finansierats
av MUCF (Myndigheten för Ungdomsoch Civilsamhällsfrågor). På förbundets
hemsida kan du ta del av projektets
utvärderingsrapport.
Hantering av personuppgifter
Samordningsförbundet upprättar en lista
över de personer som anmält intresse av
att få våra nyhetsbrev. Vi använder enbart
listan i administrativt syfte. Du kan när som
helst begära att uppgifter om dig tas bort.
Detta görs genom att kontakta
stefan.theorell@huddinge.se
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