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Ny utbildning/arbetsträning startar i augusti • Boka in höstens frukostmöten • Etableringscentrum invigda i alla tre kommunerna • MIA-projektet deltar i Järvaveckan

Ny utbildning/arbetsträning startar i augusti

Styrelsen har beslutat stödja starten av en ny verksamhet inom
Skyddsvärnets Gotthems Café & Second Hand i Nynäshamn. Beslutet
innebär att förbundet finansierar en handledare under ett års tid i syfte
att underlätta starten av en 16 veckor lång utbildning/arbetsträning inom
kök och restaurang.
Målet med utbildningen är att öka deltagarnas kunskaper och färdigheter inom området och öka motivationen att söka sig till de längre
utbildningar som tillhandahålls inom den kommunala vuxenutbildningen.
Målgruppen är personer som står långt från arbete samt nyanlända.
Skyddsvärnet är en icke vinstdrivande organisation som tog över
Hela Människan i Nynäshamns lokaler och verksamhet hösten 2016.
Att starta en kortare branschinriktad utbildning har varit Skyddsvärnets
ambition sedan man övertog verksamheten, och det välutrustade restaurangkök som fanns var en viktig förutsättning för detta. Motsvarande
utbildningar har genomförts på andra håll i länet.
Under våren har kontakter inför remittering byggts upp med Etableringscentrum (se nästa sida), Ung i Nynäs, Ungdomsteamet, Ung i Tyresö
och Resursråden.
Det finns gott om platser! Kontakta Gittelina Pazur, som ansvarar för
verksamheten, tel. 073-506 91 05, gittelina.pazur@skyddsvarnet.se.
Mer information om utbildningen finns i en särskild
folder, som du når här.

► Boka in höstens
frukostmöten!
Haninge
28/9 Inspirationsföreläsning om integration, kreativitet och sysselsättning.
Birgitta Notlöf, Livstycket
i Tensta, medverkar.
26/10 Pågående samverkansinsatser och ESFstödda projekt i Haninge.
23/11 Arbetsförmedlingens uppdrag, nya
organisation och lokala
samverkansytor.
Nynäshamn
21/9 Pågående samverkansinsatser och ESFstödda projekt i Nynäshamn.
Tyresö
12/10 Föreläsning om
bemötandet av människor
som upplevt krig och
trauman.
Inbjudningar kommer!

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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Överst: Patrik Isestad, kommunstyrelseordförande (KSO) i Nynäshamn, klipper bandet 4 juni omgiven av bl.a. projektledaren
Anders Lindvall (t.h. om Patrik).

► MIA-projektet
deltar i Järvaveckan
Den 14-17 juni mellan 16
och 20 medverkar det
länsgemensamma projektet MIA – Mobilisering
inför arbete i Järvaveckan.
Stationen, som ingår i
MIA Östra Södertörn,
finns söndag 17 juni i
MIA-montern: A33_2.
Läs mer om MIAs deltagande i Järvaveckan här.

Mitten: Fredrik Saweståhl, KSO i
Tyresö, gör detsamma 5 juni.
T.v. Ewa Eriksson, avdelningschef
för arbete och integration.

Till vänster: I Haninge 7 juni blev det en
gruppbild. Fr.v. Meeri Wasberg, KSO i
Haninge, Petri Salonen, socialnämndens
ordförande, Karin Larsby, projektledare,
förbundschef Ritva Widgren, Pia Erneborg,
Claes-Göran Nilsson och Maria Raner från
Arbetsförmedlingen: biträdande enhetschef, enhetschef respektive sektionschef.

!

Etableringscentrum invigda i alla tre kommunerna

Ansvariga politiker och tjänstemän från samtliga kommuner deltog, liksom cheferna från Arbetsförmedlingen, vid invigningarna som hölls 4 juni i Nynäshamn, 5 juni i Tyresö och 7 juni i Haninge.
Kommunalråden i respektive kommun klippte band och höll tal. Alla betonade att detta är en stor
satsning och viktig kraftsamling som Arbetsförmedlingen och kommunen gemensamt står bakom och som
gagnar både den enskilda och samhället i stort. Claes-Göran Nilsson, enhetschef på Arbetsförmedlingen,
talade på samtliga invigningar och lyfte då fram att Etableringscentrum betyder mycket för att ta bort
”stuprören” mellan olika verksamheter.
Satsningen har möjliggjorts genom medel från Europeiska socialfonden. Samordningsförbundet spelade
en nyckelroll vid framtagandet av ansökan. Läs mer om invigningarna här.
Vi tillönskar alla en Glad Sommar!
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