MIA - Mobilisering inför arbete

MIA Östra Södertörn
MIA – Mobilisering inför arbete är ett länsgemensamt projekt som riktar sig till personer som står
långt från arbetsmarknaden. I projektet deltar sex
av länets samordningsförbund, som driver varsitt
delprojekt. MIA Östra Södertörn är ett av dessa.
Sammanlagt kommer MIA att ta emot 2 500
deltagare, varav 710 från Haninge, Nynäshamn och
Tyresö. MIA pågår t.o.m. maj 2020. Projektet
delﬁnansieras av Europeiska socialfonden, ESF.
Mål
Målen för hela MIA-projektet är a� 30 procent av
deltagarna går vidare �ll arbete eller studier och a�
40 procent kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser e�er a� ha deltagit i projektet.
Målgrupp
Projektet vänder sig �ll personer som har behov av
e� samordnat stöd för a� komma vidare �ll arbete
eller studier. Personer kan remi�eras �ll projektet
från Försäkringskassan, kommunerna, Arbetsförmedlingen eller vården. Det går även a� själv
anmäla intresse av a� delta i projektet.
Sy�e
• Genom samordnade insatser stödja personer i
målgruppen a� u�från sina förutsä�ningar, mål
och behov gå vidare �ll arbete, studier eller
ordinarie arbetsmarknadsinriktade program och
insatser.
• Bidra �ll stegförﬂy�ning mot e� ökat deltagande
i samhället, bä�re hälsa och en större social
gemenskap.
• Utveckla samverkan och lärande mellan
kommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och lands�nget, liksom mellan förbunden,

för a� kunna ge deltagarna allt mer beprövade
insatser.
• Utveckla samverkan med arbetsintegrerande
sociala företag.
Insatser som erbjuds
Remi�eringen sker genom Resursråden i Haninge
och Nynäshamn samt En väg in i Tyresö.
• Arbetsträning/arbetsprövning på
arbetsintegrerande sociala företag.
• Case Management innebär a� varje deltagare
får e� individuellt stöd via en Case Manager.
• Roa – Rehabilitering och ak�vering bygger på
mo�verande samtal.
• Samtal med KBT-konsult som även innefa�ar
nätverksbyggande.
• SE-uppstart innebär stöd genom metoden
Supported Employment.
• Sta�onen ger möjlighet a� delta i krea�va
projekt.
• Datakurs – en komple�erande insats,
grundkurs eller fördjupning.
• Vägledning �ll studier och yrke.
Projektledning
Delprojektet drivs av Samordningsförbundet Östra
Södertörn. Projektledare för MIA Östra Södertörn:
Sophie Olofsson, tel. 08-606 93 09,
sophie.olofsson@haninge.se
Vill du veta mer?
Gå in på MIA-projektets hemsida
miaprojektet.se eller kontakta projektledaren.

