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Samordningsförbundet beviljas medel från ESF för projekt för unga • Ny projektledare för MIAprojektet Östra Södertörn • Kunskapssatsning under hösten • Länets samordningsförbund går
ihop i ansökan om förlängning av MIA-projektet – MIA 2.0

20 miljoner för projekt som riktar sig till unga

Svenska ESF-rådet kommer efter prioritering från Strukturfondspartnerskapet besluta att Samordningsförbundet Östra Södertörn
beviljas medel för att under perioden augusti 2019 – mars 2022 utveckla
stöd till unga som på olika sätt behöver ett samordnat stöd för studier
eller vägar till arbete. I mars 2020 förväntas projektet ta emot sina första
deltagare. Minst 300 deltagare från Haninge, Nynäshamn och Tyresö
kommer att delta.

Kunskapssatsning – SAVE THE DATES

Under hösten 2019 kommer Samordningsförbundet att
erbjuda medarbetare och chefer hos kommunerna Haninge, Nynäshamn
och Tyresö, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region
Stockholm att delta vid fördjupade kunskapsseminarier på angelägna
teman. Målet är att bidra till ett kunskapsutbyte och dialog över
organisationsgränser samt att bidra till att öka kunskapsnivån och ge tips
om praktiska verktyg inom områden som ofta upplevs som svåra och
komplexa i arbetet med personer i behov av ett samordnat stöd.
Vi kommer vid varje tillfälle bjuda in forskare och experter som
håller föredrag, dessutom utlovas dialog och gemensam analys.
Utöver våra fördjupade kunskapsseminarier bjuder vi fortsatt in till
frukostmöten för inspiration och ökad kunskap, se datum och teman i
kolumnen till höger, lägg redan in tiderna i era kalendrar och sprid i era
nätverk.

Följ oss på Facebook och LinkedIn

Sedan några veckor tillbaka kan ni följa Samordningsförbundet Östra
Södertörn på både Facebook och LinkedIn. Håll utkik! Här kommer vi
att lägga upp viktiga datum och presentera olika resultat och aktiviteter.
Bidra gärna med tips på olika teman som bör lyftas fram och diskuteras.

► Kunskapsseminarium
Psykisk hälsa och ohälsa
– bemötande och risk för
överskuldsättning

Tid: 3/10 kl. 9-12.

► Kunskapsseminarium
Missbruk och beroende –
hur möter vi bäst
målgruppen?

Tid: 29/11 kl. 9-12.

► Kunskapsseminarium
Våld i nära relationer –
praktiska verktyg och
stöd som går att få.

Tid: 17/1 2020 kl. 9-12.

► Frukostseminarium
Segregation och social
utsatthet. Vad är viktigt
att känna till?

Tid: 20/9 kl. 8-10.

► Frukostseminarium
Lärdomar från det
danska BIP-projektet,
forskaren Charlotte
Liebak Hansen.

Tid: 25/10 kl. 8-10.30.
Separat inbjudan kommer till
respektive tillfälle.

Nyhetsbrevet utkommer ca 6-8 gånger per år. Prenumerera gratis – mejla Cecilia Vitblom, cecilia.vitblom@haninge.se
Ansvarig utgivare: förbundschef Anna Lexelius, 073-079 70 96
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Ny projektledare för MIA-projektet Östra Södertörn

Äntligen är vår nya kollega Emmeli Söderholm på plats Emmeli gjorde sin
första arbetsdag den 17 juni och kommer att arbeta som lokal projektledare för
MIA-projektet Östra Södertörn. Läs mer om MIA-projektet i kolumnen till
höger. Under de två första veckorna har Emmeli haft ett intensivt schema och
besökt projektmedarbetare och olika samarbetspartners. Under hösten kommer
arbetet tillsammans med projektets engagerade medarbetare att intensifieras och
Emmeli har redan nu lagt en plan för arbetet framåt.

Emmeli Söderholm tillsammans med projektchef Annica Falk.

Vi ansöker om medel för att förlänga MIA-projektet

Den regionala styrgruppen för MIA-projektet har beslutat att söka medel för
ett MIA 2.0. Europeiska socialfonden (ESF) har meddelat att det finns möjlighet
att söka medel för att förlänga MIA-projektets insatser under en två-års period.
Utlysningen för nya ansökningar öppnade den 15 maj och deadline för
ansökningar är den 3 oktober. Om vi beviljas medel startar arbetet i MIA 2.0
efter att vi avslutat nuvarande MIA-projekt, sommaren 2020.

► Kort om MIA-projektet
MIA har nu pågått i två år
och inom kort kommer
en tvåårsrapport som
presenterar resultaten
hittills. Håll utkik!

MIA-projektet drivs i
nuläget av sex
samordningsförbund i
Stockholms län och
Samordningsförbundet
Östra Södertörn är
projektägare. Projektet
delfinansieras av ESF och
målgruppen är personer
mellan 16 och 64 år som
behöver ett samordnat stöd
till arbete, studier eller att
närma sig arbetsmarknaden. Målet är att
minst 2500 personer får ta
del av MIA-projektets
insatser under en tvåårsperiod.

► Resursråden i augusti
Resursråden har nu tagit
sommarledigt. Datum för
höstens första möten:
Haninge 13/8
Nynäshamn 21/8
Tyresö 8/8

Vi önskar er alla en riktigt varm och
härlig sommar och tack för gott
samarbete våren 2019!
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