SAMORDNINGSFÖRBUNDET
Huddinge, Botkyrka
Salem

Välkommen till frukostseminarium
Onsdagen den 7 november i Huddinge

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.

Våld i nära relationer
Innehåll:

med stöd till individer utsatta för våld i nära

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

Representanter från två kommunala mottagningar

relationer berättar om sina uppdrag och stödinsatser.
Föreläsarna belyser verksamheternas framgångar och
utmaningar. Vi får också veta mer om hur vi kan
skapa ett bättre möte för den vi tror är i behov av råd
och stöd.
Talare:

Representanter från Huddinge kommuns mottagning för
våld i nära relationer samt Botkyrkas kommuns
samordnare för våld i nära relation och hedersrelaterat
våld och förtryck.

Tid:

Plats:

07:45

Kaffe och smörgås

08:15 -09.30

Föreläsning

Huddinge konferenscenter, Patron Pehrs väg 3
Huddinge.

Anmälan: senast den 5/11 till stefan.theorell@huddinge.se
Testa Insatskatalogen,
vårt nya verktyg för att
snabbt hitta
relevanta insatser.

Glöm inte att meddela eventuella allergier.
OBS! Med anmälan godkänner den anmälde att Samordningsförbundet HBS upprättar
en deltagarlista över samtliga deltagare. Listan används enbart i administrativt syfte.
Målgrupp: Frukostmöten är en mötesplats för utbyte av kompetens och kunskap
samt en möjlighet
att ta del av aktuella
Samordningsförbundet
HBS frågor och diskussioner inom området
www.samordningsforbundethbs.se
arbetslivsinriktad
rehabilitering och samverkan. Frukostmötena riktar sig till
Kontaktperson: Ida Melin 08- 535 378 86 E-post: ida.melin@huddinge.se

medarbetare och chefer inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget,
kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem samt övriga intresserade.

