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samverkan • Stationen det nya namnet på Ormprojektet

Välkommen till en föreläsningsserie
om migration och flyktingmottagande

Förbundet anordnar i samarbete med Haninge kommuns flyktingmottagning en föreläsningsserie på detta tema. Datumen är följande:
10/11 09.30 – 12.00: Migration, hälsa och integration
Föreläsare: Marcela Bravo, psykolog/psykoterapeut som arbetat länge
inom BUP.
1/12 08.30-11.00: Psykosocialt stöd för nyanlända från civilsamhället och professionellt verksamma
Föreläsare: Najwa Kallass, psykolog och tidigare ansvarig för Röda
halvmånens psykosociala stöd. Najwa flydde till Sverige 2015 och
arbetar nu på Röda Korset. OBS! Föreläsningen sker på engelska.
15/12 08.30-11.00: Aktuellt läge för flyktingar i Europa och världen
Föreläsare: Madelaine Seidlitz, jurist hos Amnesty International med
ansvar för bl.a. flyktingfrågor och migration.
Lokal: Haninge kulturhus i Handen (Poseidons torg), Auditoriet.
Förbundet bjuder på frukost första halvtimmen.
Anmälan: till Cecilia Vitblom, cecilia.vitblom@haninge.se,
senast tre dagar innan respektive föreläsning.
Läs mer i inbjudan.
Frida Johansson Metsos föreläsning om flyktingkompetens på
frukostmötet 15/9 väckte ett mycket stort intresse. Då det framgått
att fler behöver öka kompetensen i bemötandet av nyanlända och
flyktingar med krigsbakgrund ordnar förbundet i samverkan med SFI
i Haninge ännu en föreläsning med Frida Johansson Metso. Information om datum kommer senare!

► Kommande
frukostmöten
Nynäshamn
29/9 Tema: Presentation
av samverkansinsatser,
framför allt inom MIAprojektet
Haninge
27/10 Tema: Samordnad
individuell plan (SIP)
– goda exempel
24/11 Tema: Information
från medlemsmyndigheterna
Inbjudningar kommer
i din e-postlåda!
OBS! Frukostmötet den
15/12, som vi aviserade i
förra nyhetsbrevet, blir
inte av. Istället anordnas
denna förmiddag av
föreläsningarna om migration och flyktingmottagande, se artikel t.v.

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

Jubiléet firades bl.a. av tre ordföranden: Marie Litholm (2007-2012), Johan
Svensk (2017-) och Liselott Vähermägi (2013-2014). T.h. Stefan Mörk, tidigare
områdeschef för Försäkringskassan, som tog initiativ till att utvidga förbundet
med Tyresö och Nynäshamn. I mitten Ritva Widgren, som varit förbundschef
ända sedan starten.

► Effekter mäts
av samverkan
Indikatorprojektet innebär att förbunden under
hösten kommer att mäta
effekterna av samverkan
genom enkäter till bl.a.
chefer, medarbetare och
deltagare. Det enkätverktyg som används har
tagits fram av Nationella
nätverket för samordningsförbund, NNS,
vilket underlättar
jämförelser med andra
förbund i landet.

Samordningsförbundet firade de första 10 åren

Den 14 september samlades personal, förtroendevalda och olika
företrädare som under åren medverkat till förbundets utveckling för
en jubileumsmiddag i Nynäshamn.
Jubileumsskriften Tio år tillsammans
var precis färdigtryckt och delades ut till
alla närvarande.
Skriften berättar om den utveckling och
de erfarenheter som lett fram till förbundets ställning idag som en välkänd och
betydelsefull aktör inom välfärdsområdet.
Den kan läsas via länk på hemsidan,
men det går även att få en tryckt version.
På den årliga höstkonferens som Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, anordnar den 21 november kommer Ritva Widgren att hålla ett föredrag med temat Reflektioner efter 10 år som
förbundschef.

Redan 414 deltagare i MIA-projektet!

Av dessa har förbundets delprojekt, MIA Östra Södertörn, 121 deltagare. Projektet är länsgemensamt och delfinansieras av Europeiska
socialfonden, ESF. Läs mer om MIA här.
– Resultatet hittills är fantastiskt, med tanke på att de första deltagarna skrevs in i april, säger förbundschef Ritva Widgren. Vi har också
på kort tid byggt upp en bra projektorganisation, tack vare ambitiösa
projektledare och projektmedarbetare.

► Stationen nya
namnet på Ormprojektet
Stationen, som ingår i
det ESF-stödda MIAprojektet, har även flyttat
in i nya lokaler i Jordbro
kulturhus. Dessa invigdes
den 16 juni.
Syftet med Stationen är
att ge deltagarna möjlighet
att utvecklas kreativt
genom att delta i projekt
med kreativa förtecken.
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