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SamMA-projektet är igång • MIA-projektet på väg mot ett MIA Vidare• Kunskapsseminarium

SamMA-projektet

Förstärkt stöd och tydliga rutiner ska öka övergångarna ut mot arbete
för unga personer med funktionsnedsättning. Det är målsättningen med
vårt nya ESF-projekt, SamMA (sammanhållen mobilisering ut mot
arbete). Projektet vänder sig till personer 16-35 år med funktionsnedsättning. Huvudsyftet är att utveckla en långsiktig och hållbar
samverkansstruktur som fångar upp och underlättar målgruppens väg
mot arbete. En strukturerad samverkan håller på att byggas upp runt tre
lokala SamMA-team i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. De lokala
teamen ska tillföra ett individ- och arbetsinriktad stöd i form av
Case manager-handledare, Supported Employment-handledare samt
stöd och anpassning via arbetsterapeut och hälsoinsatser via hälsopedagog. Projektet ska dra lärdom från tidigare och pågående projekt
och samarbeta med Samordningsförbundet Stockholms stads projekt
Rätt stöd för mig! Information om hur man anvisar till projektet
kommer finnas på Samordningsförbundets hemsida.

MIA Vidare

Just nu är MIA projektet i Östra Södertörn inne på sitt sista halvår i sin
nuvarande form. Samtidigt pågår analysfasen för MIA Vidare som är en
fortsättning på projektet med fokus på implementering. MIA Vidare tar
vid första juni 2020. Med andra ord är MIA Östra Södertörn i full gång
med såväl avslut som uppstart och projektet har hitintills erbjudit stöd
till närmare 600 deltagare!

Fördjupat kunskapsseminarium

Nya medarbetare
välkomnas till kansliet
► Hanna Borglund
har börjat som
metodutvecklare i SamMAprojektet. Hanna ska bland
annat arbeta med att
jämställdhetsintegrera
projektet.
► Anna Kristiansson
börjar den 9 mars som
ekonomiadministratör och
efterträder Cecilia Vitblom
som går i pension den 31
mars.
► Sara Zechel
kommer den 1 april ta över
arbetet som processledare
för våra samverkansteam för
unga vuxna.

Följ Samordningsförbundet
på sociala medier

Nästa seminarium handlar om mäns våld mot kvinnor, våld i nära
relationer och våld i ungas relationer. Föreläser gör Anita Kruse,
sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för NNS (Nationella Nätverket
för Samordningsförbund). Tid och plats: 20 mars kl 9.00 – 12.00,
Quality Hotell Winn i Haninge. Anmäl till cecilia.vitblom@haninge.se.
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