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EU:s dataskyddsregler börjar gälla

Från och med den 25 maj börjar EU:s dalaskyddsregler, GDPR, gälla.
Alla som hanterar personuppgifter omfattas av de nya reglerna, och
förbundet är inget undantag. Vi ser nu därför över vår sändlista för
nyhetsbrev och inbjudningar till frukostmöten. Den innehåller dock
enbart information om namn och e-postadress. Den sparas säkert och
aldrig längre än nödvändigt.
Samordningsförbundets policy är också att aldrig dela med sig av eller
tillåta någon annan aktör att använda prenumeranters uppgifter. Som
prenumerant har du i varje informationsutskick möjlighet att avsluta din
prenumeration. Mejla då till Cecilia Vitblom, cecilia.vitblom@haninge.se

Samrehab – ny insats för målgruppen sjukskrivna
utan sjukpenning
En färsk kartläggning visar att det finns 142 personer i Haninge,
60 i Tyresö och cirka 100-110 i Nynäshamn som är sjukskrivna
utan sjukpenning och som får ekonomiskt bistånd. Varken socialtjänsten eller Försäkringskassan har kunnat arbeta aktivt med just
denna målgrupp, som därför inte fått tillgång till samordnad rehabilitering på samma sätt som sjukskrivna med sjukpenning.
Genom projektet Samrehab kan nya arbetsmetoder utvecklas
i respektive kommun, utifrån lokala förutsättningar. Metoderna
ska sedan implementeras, så att även denna målgrupp fortsättningsvis kan få tillgång till rehabiliteringsinsatser.
Samrehab startade 1 april och pågår under ett år. Projektledare är Maria Kinhamer, maria.kinhamer@forsakringskassan.se
tel. 010-116 36 26. Samordningsförbundets ledningsgrupp är
styrgrupp för projektet. Läs mer om projektet här.

► Första frukostmötet med deltagare från våra insatser
På vårens sista frukostmöte, 4 maj, inspirationsföreläste Angela Ahola på
temat Konsten att göra
intryck. 135 personer kom
för att lyssna, bland dessa
för första gången deltagare i några av våra insatser.
– Avsikten är att anordna
fler frukostmöten med
teman som är relevanta
även för dessa, säger förbundschef Ritva Widgren.

Angela Ahola (i rött) tillsammans med
förbundets chef Ritva Widgren och
ordförande Johan Svensk.

► Höstens datum?
Kommer i nästa nyhetsbrev (juni)!

Nyhetsbrevet utkommer 6-8 gånger per år. Prenumerera gratis – mejla Cecilia Vitblom, cecilia.vitblom@haninge.se
som du också kontaktar om du vill avsluta prenumerationen.
Ansvarig utgivare: förbundschef Ritva Widgren, 08-606 82 41
Läs mer om förbundet på www.samordningsforbundetostrasodertorn.se
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► Lokalinvigning hos
Stationen i Jordbro

J obb-verket:

Förbundchef Ritva Widgren introducerar Johan Kreicberg, Swedbank.

Förbundet värd för frukostmöte med näringslivet

Tillsammans med Stiftelsen Ester var förbundet den 20 april värd
för ett av de frukostmöten som Haninge kommun regelbundet anordnar
i samarbete med Företagarföreningen och Handelskammaren.
En av initiativtagarna till stiftelsen Ester, Maria Borelius, medverkade
och berättade om stiftelsens entreprenörsprogram för nyanlända kvinnor. Med förbundets hjälp är Ester på god väg att utvecklas i Haninge.
Ett avtal med Swedbank ger möjlighet till mikrolån för deltagarna i
Ester, och Johan Kreicberg från Swedbank var inbjuden för att ge sin
bild av de trender och faktorer som påverkar företagarna mest framöver.
– För förbundet är det viktigt att öka kontakterna med näringslivet.
Som arbetsgivare spelar de en viktig roll för våra deltagares möjligheter att komma in på arbetsmarknaden, säger förbundschef Ritva
Widgren.

MIA-projektets första år – 220 personer deltog

Sedan MIA-projektet startade 1 april 2017 har 220 personer deltagit
i någon eller några av delprojektet MIA Östra Södertörns insatser. Hittills har 18 procent av de deltagare som lämnat en insats börjat arbeta
eller studera. Målet för den treåriga projekttiden är 30 procent. Vidare
har 28 procent av deltagarna skrivits in som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, vilket är ett betydelsefullt steg närmare arbete.
Ett mycket viktigt resultat hittills är att det har skapats en mängd
lokala insatser som är anpassade till den målgrupp som behöver förrehabilitering innan de går vidare till arbetsträning eller praktik. Lediga
platser finns – se rutan bredvid.

Tisdagen den 29 maj kl.
13-15 i Jordbro kulturoch föreningshus. Fika,
musikuppträdanden, fotoutställning, hantverk m.m.
► Invigning i juni av
Etableringscentrum
Inbjudningar kommer via
mejl till invigningen i
respektive kommun!
Lediga platser i maj
i MIA Östra Södertörn
108 deltagare är inskrivna
nu i maj. Följande lediga
platser finns just nu:
Arbetsträning: Bönorna
3, Grow 4, Jobbverket 3,
Kreativa Krafter 2,
Skyddsvärnet 5
Case Management: 20
Roa: 3
KBT-samtal
(Nynäshamn): 2
SE-uppstart
(Nynäshamn): 2
Kontakta Resursråden
/En väg in om du har
deltagare att föreslå!

MIAs andra verksamhetsår kommer att handla om att vidareutveckla
insatserna och insatskedjorna och att öka inflödet av deltagare. Detta
kommer att ske bl.a. genom att involvera den nya målgruppen försörjningsstödstagare som är sjukskrivna utan sjukpenning, i samverkan med
projektet Samrehab (se föregående sida). Läs mer om MIA här.

Nyhetsbrevet utkommer 6-8 gånger per år. Prenumerera gratis – mejla Cecilia Vitblom, cecilia.vitblom@haninge.se
som du också kontaktar om du vill avsluta prenumerationen.
Ansvarig utgivare: förbundschef Ritva Widgren, 08-606 82 41
Läs mer om förbundet på www.samordningsforbundetostrasodertorn.se

