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Vimmerby i unikt
projekt för sjuka
VIMMERBY
Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket,
Region Kronoberg, Kalmar
läns landsting och Ljungby, Torsås och Vimmerby kommuner, arbetar tillsammans i ett ESF-projekt, 4 Ess, för att ge mer
stöd till kommunanställda
tidigt i sjukskrivningarna.
Medarbetare i kommunerna har en hög
sjukfrånvaro i jämförelse med andra branscher,
högst är det bland kvinnor som jobbar inom omsorgen och skolan, och
den vanligaste diagnosen är psykisk ohälsa.
Genom ett unikt samarbete
ska
samverkan bli bättre och sjukfrånvaron
minska.
Syftet med projektet är
att förebygga ohälsa, genom att se tidiga tecken på ohälsa och att man
ska få stöd tidigt, för att
vara kvar i arbete eller
komma tillbaka i arbete.
Genom utbildningsinsatser vill projektet stärka
cheferna så att de känner
sig trygga i att ge medarbetare rätt stöd. Det finns
en stor kraft i det loka-

la samarbetet, snabbare
kontaktvägar mellan de
olika
projektenheterna (arbetsgivarna, hälsooch sjukvården samt Försäkringskassan) och kunskap om förutsättningarna på respektive ort.
En gemensam arbetsprocess tas fram som ska utveckla aktörernas samverkan vid tidiga tecken
på ohälsa, samt för att ge
stöd för att komma igång
tidigt med insatser. Arbetsmiljöverket är med i
utbildningsinsatserna för
att höja kompetensen om
hälsofrämjande
arbetsmiljöarbete, bland chefer
och andra medarbetare
inom kommunen, som arbetar med personer som
riskerat att bli sjukskrivna eller som är sjukskrivna.

Välkommen till
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vimmerby
bokhandel

Stora Torget 6
vimmerby
0492-123 10
bokhandel
www.vimmerbybokhandel.se
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Öppetider:
söndag-torsdag 10.30-21.00
fredag-lördag 10.30-22.00
Sevedegatan 32, Vimmerby
Tel. 0492-189 99

ERBJUDANDE
Gäller onsdag 21/2 - onsdag 28/2

130:-

Köp 2 Kebabrullar
eller 2 Kebabtallrikar för....

Beställ

Vi har Italiensk Pizza!

annonser,

Hela menyn på www.piripiriivimmerby.se

betala för
Vimmerby
Välkomna till
proVa-på-dagen
på fabriken
Onsdagen den 7 mars kl 9.30.
Samling i cafeterian på Fabriken.
Nyhet i år är att prova på tennis.
Möjlighet att testa luftgevärsskytte.
Dessutom japanskt broderi, tovning,
armband, tygtryck, knyppling, makrame mm.
Vi äter gemensam lunch
(meddela om det är något du inte tål).
Kostnad inkl. mat och kaffe 150kr.
Ev. material tillkommer.
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Onsdag 28 februari
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Du når de flesta hushållen i Vimmerby, Mariannelund,
Ingatorp, Hjältevad och Bruzaholm.
Totalupplaga: ca 15.000 ex.

Torsdag 1 mars
Du når de flesta hushållen i Hultsfreds kommun.
Totalupplaga: ca 16.000 ex.

Fredag 2 mars
Du når de flesta hushållen i Kinda kommun.
Totalupplaga: ca 15.000 ex.
Totalupplaga 3 dagar:
ca

46.000 ex

Antal kontakter:
ca

110.400 st

För mer information ring annonsavdelningen tel. 0492-160 00
eller din kontaktperson.

Anmälan senast den 3 mars
till Lena tel 070-351 35 63.
OBS!! Kom i form inställt denna dag!!!

Stora Torget 8 • 0492-123 10

Tel. 0492-160 00

vimmerby bokhandel

¨

vimmerby bokhandel

¨

Stora Torget 6 • 0492-123 10

3

Tel. 0494-101 00

Tel. 0490-25 86 00

JUST NU

20–50%
TAPETSERING KAN VARA KNEPIGT I BÖRJAN

VÄLKOMMEN IN OCH FÅ RÅD
FRÅN OSS SOM VARIT MED FÖRR

PÅ 1000-TALS
TAPETER
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