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Invigning av efterlängtad insats
för unga med stödbehov: HOPPET
Den 22 maj invigdes förbundets nya insats HOPPET, som riktar sig till unga mellan
16 och 29 år som inte arbetar eller studerar och är i behov av samordnat stöd till följd av
exempelvis psykisk ohälsa. Det blev en glad tillställning på Runbyvägen
11 i Upplands Väsby, där HOPPET har sina lokaler, med ett 70-tal
gäster från bland annat förbundets medlemsmyndigheter.
I sitt invigningstal betonade förbundets ordförande Henrik
Thureson vikten av denna unika insats, som medlemsmyndigheterna
gått samman och skapat – en insats som saknats länge.
HOPPETs samordnare Tina Claesson berättade att det redan
kommit unga på besök, trots att insatsen precis startat. Det visar att det
finns ett stort behov av vägledning och stöd hos unga som har haft
svårt att fullfölja sina studier eller behålla ett arbete.
Följ HOPPET på Instagram: hoppet_suvs och läs mer på hemsidan.

Glada ”invigare”: förbundschef Kirsi Poikolainen, Tina Claesson
Fredrik Bernhardtz Sinkkonen och Alissa Part från HOPPET, förbundets ordförande Henrik Thureson samt Johanna Part, chef för
Upplands Väsby kommuns arbetsmarknadsenhet.

Lyckat frukostmöte presenterade
Resursteamen – med dramaturgi!
Frukostmötet den 16 maj samlade ett 50-tal intresserade åhörare från
förbundets medlemsmyndigheter. Även representanter för Sveriges kommuner och landsting med flera hade lockats till Messingen i Upplands Väsby
för att ta del av Resursteamens framgångsrika arbetssätt, som bygger på
samverkan i team runt deltagarna. Läs mer om Resursteamen här.
Huvudrollen – en deltagare – spelades av Maria Öhman,
i keps. Övriga medverkande, som representerade olika myndigheter: från vänster Lilian Khader, Maria Anger, Johanna
Thunholm, Mari Ganson och Anahita Javani.

Det blev ett frukostmöte lite utöver det vanliga, när insatsens koordi nator Maria Anger tillsammans med kollegor i Resursteamen bjöd på ett
inspirerande och engagerat seminariepass som inleddes med dramaturgi.

Datum för höstens frukostmöten kommer i nästa nyhetsbrev, som utges i juni.

Ökad kunskap om sociala företag
April 2018 – april 2019 gjorde förbundet en särskilt satsning på att utveckla
socialt företagande i våra tre kommuner. Karina Johansson från Coompanion
anlitades för detta.
Slutrapporten visar bland annat att kunskapen om socialt företagande ökat
väsentligt bland politiker och tjänstemän. Stödet till befintliga och blivande
arbetsintegrerande sociala företag har både lett till att fler entreprenörer är intresserade av att starta företag och att befintliga företag nu kan ta emot förbundets
målgrupper. Läs mer om den fortsatta satsningen, i samarbete med M29, här.

I maj har insatsen SAMRE hållit
tre workshops på temat ”provkör
SAMRE-modellen” – ett arbetsverktyg som visar en sjukskriven
persons möjliga vägar till egen
försörjning. Modellen visade sig
fungera mycket bra. Läs mer om
SAMRE här.
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