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Nya projektmedel till HOPPET
Projektet ”Rätt stöd för mig” ska stötta målgrupperna unga vuxna med funktionsnedsättning samt unga med stort behov
av samordnat stöd från flera aktörer. Syftet är att öka deras förmåga till arbete eller till vidare studier.
I juli beviljades förbundet medel från ESF (Europeiska socialfonden) för att driva
projektet, tillsammans med två andra samordningsförbund i länet - Roslagen samt
Stockholms stad (som blir projektägare). De tre delprojekten ska drivas av respektive
förbund fram till halvårsskiftet 2022.
Projektets mål är att hitta välfungerande sätt att ge stöd och insatser till målgruppen
samt att skapa en hållbar och effektiv samverkansstruktur kring målgruppen. Det finns brist
på insatser, uppföljning och stöd, vilket leder till inaktivitet. Arbetet kommer att kopplas
till förbundets insats för unga, HOPPET och dess lokaler som invigdes i maj 2019.
De beviljande medlen från ESF innebär att HOPPET får möjlighet att nå fler unga boende
i våra tre kommuner.

Resursteamen utvärderas
Just nu pågår en utvärdering av förbundets insats Resursteamen. I teamen samverkar handläggare från
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och vården i syfte att ge vägledning till personer som har behov av
samordnat stöd från flera myndigheter. Resursteamen har varit igång under ungefär ett år och flera deltagare har gått vidare
till arbete.
Utvärderingen syftar bland annat till att klarlägga hur Resursteamen arbetat och hur arbetet skulle kunna utvecklas
framöver.
Utvärderingen kommer att presenteras under oktober 2019 och vara en väsentlig del i beslutsunderlaget när
Samordningsförbundets styrelse i november fattar beslut om budget och verksamhetsplan för kommande år.

Frukostmöte 16 september:
– Så arbetar vården kring personer med psykisk ohälsa
Höstens första frukostmöte har temat ”Hjärngym, hälsoteam och stöd till personer med psykisk ohälsa”. Region
Stockholm, en av förbundets medlemsparter, presenterar en hälsosatsning som blivit en succé – hur lyckas de få patienterna
att styrketräna och promenera? Vi får också höra hur en kurator, rehabkoordinator eller personligt ombud kan ge stöd när en
person med psykisk ohälsa behöver hjälp i kontakterna med andra myndigheter eller arbetsgivare.
Datum: Måndag 16 september
Tid: Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår fram till 10.30
Plats: Kultur- och aktivitetshuset Messingen, lokalen ABBA, Love Almqvists torg 1,
Upplands Väsby
Anmälan: Senast måndag 9 september till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se
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