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Lyckad Kick-off för MIA som nu är igång

Nu är projektet MIA – Mobilisering inför arbete – igång, det länsgemensamma projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden,
ESF. Den 31 mars hölls en Kick-off för att fira att analys- och
planeringsfasen avslutats och genomförandefasen kommit igång.
Inbjudan pryddes av en bild på en tårta med sex ljus, och mycket riktigt
bjöds de cirka 80 deltagarna på liknande ljusförsedda tårtor under
evenemanget, som hölls på Saturnus konferens i Stockholm.
Representanter för en rad medverkande partners gav sin syn på
projektet utifrån olika infallsvinklar.
Ritva Widgren, chef för Samordningsförbundet Östra Södertörn
som är projektägare för MIA, uttryckte sin tillfredsställelse över att
ansökningsprocessen resulterade i två projekt – parallellt med MIA
löper projektet Kugghjulet, som har fokus på sociala företag och drivs
av Famna, Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg.
Yvonne Jansson, handläggare för MIA på ESF-rådet, betonade
att detta är det i sitt slag största projekt som genomförts i Stockholmsregionen. Förväntningarna hos rådet är höga, och hon
manade till medvetenhet om de riskmoment som finns i
varje projekt. När det gäller MIA kan deltagarantalet
komma att innebära en utmaning.
Det finns ett kortare referat från eftermiddagen, skrivet av Masood
Khatibi som är nyanställd kommunikatör hos Samordningsförbundet
Stockholms stad och även kommunikatör för MIA-projektet. Vill du ha
det, mejla Rosario Alí, rosario.ali@haninge.se.
Läs mer om MIA-projektet här. Bl.a. finns en rad faktablad som närmare beskriver de olika insatserna i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

► Frukostmöte 28/4
i Haninge
Tema: MIA – Östra
Södertörn samt aktuell
information från förbundet.
Medverkande: Annica
Falk, biträdande förbundschef, Sophie Olofsson, projektledare, samt
verksamhetsansvariga för
olika MIA-insatser i
Haninge, Nynäshamn och
Tyresö.
Läs mer i inbjudan.
► Frukostmöte 19/5
i Nynäshamn
Tema: Samverkan; våld i
nära relationer. Bl.a. medverkar Manscentrum och
Haninge kvinnojour.
Inbjudan kommer.
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Ny ekonom för MIA-projektet

Kerstin Larsson heter MIA-projektets nya
ekonom. Kerstin har under många år arbetat som
redovisningsekonom i olika privata företag, bl.a.
på Coca-Cola i Haninge och Philips. Närmast
kommer hon från Logent AB. På fritiden är
Kerstin sedan lång tid tillbaka träningsledare på
Friskis & Svettis i Haninge.

Ansökan om ESF-medel för etableringscentrum

Kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö och Arbetsförmedlingen har tillsammans med förbundet ansökt om 43 mkr från
Europeiska socialfonden, ESF, för att utveckla samlokaliserade s.k.
etableringscentrum i de tre kommunerna. Där ska nyanlända få en
samordnad etableringsplan, samhällsinformation, studie- och yrkesvägledning, karriärstöd och kontakt med näringslivet och civilsamhället.
Haninge kommun avses vara projektägare och förbundets roll blir
att stödja projektet. Beslut väntas den 16 juni.

► Frukostmöten
om Torsbymodellen
leder vidare
Den 1 mars respektive 5
april samlades ett 70-tal
chefer och andra nyckelpersoner från Nynäshamn
för att lyssna på information om Torsby-modellen,
som syftar till att förebygga sjukskrivningar hos
kommunanställda.
2004 hade Torsby kommun en sjukfrånvaro på
8,5 procent, en av landets
högsta. Men de senaste
två åren har man toppat
listan som friskaste
kommun, med en sjukfrånvaro på bara 3,9
procent.
Bakom denna kraftiga
minskning ligger bl.a. att
kommunen tillsammans
med företagshälsovården
börjat använda en av Försäkringskassans kanske
minst utnyttjade förmåner
för arbetsgivare: förebyggande sjukpenning.

De sex deltagarna i Pre-Ester på studiebesök hos Svenskt Tenn (bilden)
och därefter D. Carnegie & Co, som medfinansierar projektet. De hade
sällskap av bl.a. förbundschef Ritva Widgren (mitten).

Pre-Ester-kurs i entreprenörskap genomförd
Stiftelsen Ester har i samarbete med Sfi i Haninge och Arbetsförmedlingen under februari och mars genomfört en första förberedande
insats, Pre-Ester, för nyanlända kvinnor.
Syftet har varit att förbättra deltagarnas kunskaper i svenska, ge insikt i
entreprenörskap och personligt ledarskap samt börja bygga nätverk.
Pre-Ester utvärderas nu i april och rekrytering pågår av tio deltagare
till det 18 månader långa entreprenörsprogram som beräknas starta
i slutet av maj/början av juni.

– Denna framgångsresa
vill vi också göra, säger
Charlotte Dahlbom,
socialchef i Nynäshamn
som tidigare arbetat i
Torsby kommun.
En diskussion har nu
inletts mellan Försäkringskassan och Nynäshamns
kommun om formerna
för ett förstärkt samarbete.
Förbundet kommer att
följa arbetet.
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