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Nynäshamn söker medel från ESF
– förbundet med vid framtagandet av ansökan

Nynäshamns och Järfälla kommuner lämnade den 15 mars in en
ansökan till Europeiska socialfonden, ESF, för projektet Hälsofrämjande arbetsliv. Förbundet har hållit ihop ansökningsprocessen tillsammans
med Nynäshamns kommuns HR-avdelning. Ansökan avser 20,8 mkr.
Målet för projektet är att minska sjukfrånvaron hos kommunernas
anställda och genomföra organisationsförändringar som möjliggör
ett hållbart arbetsliv. Då statistiken visar att det finns en större ohälsa
bland kvinnliga medarbetare kommer ett särskilt fokus att ligga på
kvinnor som lider av, eller riskerar, ohälsa.
Metoden är att kompetensutveckla cirka 2 000 chefer, personalavdelningar, skyddsombud, fackliga företrädare och medarbetare så att anställda som riskerar sjukskrivning fångas upp i ett tidigt skede.
Förbundets insatser har innefattat information/utbildning lokalt i
Nynäshamn om ESF och möjligheter/begränsningar med ett ESF-stött
projekt, workshops, resursuppskattning, budget med mera. Förbundets
ESF-strateg Rosario Alí har hållit i arbetet.

Ester främjar företagande
bland nyanlända kvinnor

Fika på Café Malmen

Projektet Ester har nu tio deltagare
av sju nationaliteter. Den förberedande
kursen har förlängts från sju till nio
veckor och ger en introduktion till
entreprenörskap och personligt ledarskap inför Esters 18-månaderskurs.

► Hör Angela Ahola
på frukostmötet
4 maj i Haninge!
Vem vill inte göra ett bra
intryck när vi möter andra
för första gången – något
vi som arbetar inom välfärdssektorn ständigt gör.
Och hur reagerar vi själva
i mötet med nya människor?
Ta vara på tillfället att
höra Angela Ahola
inspirationsföreläsa på
ett spännande tema!
Angela är doktor i psykologi och författare till
boken Konsten att göra
intryck. Inbjudan

Deltagarna är nyanlända kvinnor och syftet är att göra det möjligt för
dem att på sikt starta egna företag.
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► Lediga platser
i MIA Östra Södertörn
– passa på!
Just nu finns det lediga
platser i MIA-projektet.
104 deltagare är inskrivna
nu i mars, men det finns
alltså plats för fler.
Fördelningen mellan
insatserna ser ut så här:

Faisal Lugh, Elin Lönnroos, Anders Lindvall och Karin Larsby.

Etableringscentrums verksamhetsledare på plats

Det ESF-stödda projektet Etableringscentrum, med Haninge
kommun som projektägare, är på väg att gå in genomförandefasen
efter ett mycket intensivt arbete med alla förberedelser. Lokaler
inreds och personalen i projektet är i stort sett på plats.
Samordningsförbundets roll i projektet kommer nu att minskas.
Förbundschefen ingår i styrgruppen och förbundet kommer naturligtvis att följa projektet även framöver. Siw Lideståhl, socialchef i
Haninge kommun, är ordförande för styrgruppen. Beatrice Gustafsson som vi presenterade i nyhetsbrev nr 6 2017 är projektledare.
Här är kontaktuppgifter:
Faisal Lugh, samverkansansvarig, Arbetsförmedlingen
faisal.lugn@arbetsformedlingen.se
Tel: 010-488 2498
Karin Larsby, verksamhetsledare och delprojektledare i Haninge
karin.larsby@haninge.se
08-606 87 98
Anders Lindvall, verksamhetsledare och delprojektledare
i Nynäshamn
anders.lindvall@nynashamn.se
Tel: 08-520 683 99
Elin Lönnroos, verksamhetsledare och delprojektledare i Tyresö
elin.lonnroos@tyreso.se
Tel: 08-578 292 15

Arbetsträning
Bland de arbetsintegrerande sociala företagen
finns 6 platser hos
Bönorna, 3 hos Blå Vägen
respektive Grow, 4 hos
Jobbverket, 2 hos Kreativa Krafter och 3 hos
Skyddsvärnet.
Case Management
20 lediga platser.
Roa
3-5 lediga platser.
KBT-samtal
(Nynäshamn)
2 lediga platser.
SE-uppstart
(Nynäshamn)
2 lediga platser.
Kontakta Resursråden
/En väg in om du har
deltagare att föreslå!
Haninge och Tyresö:
Liselotte Bertel
liselotte.bertel@forsakring
skassan.se
Nynäshamn:
Maria Kinhamer
maria.kinhamer@forsakri
ngskassan.se.

Glad Påsk!
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