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Nu har MIA Vidare startat
Den 1 juni satte MIA Vidare igång. Projektet är en samverkan mellan åtta samordningsförbund i Stockholms län.
Målgruppen är personer mellan 16 och 64 år som behöver samordnat stöd för att bli självförsörjande. Projektet
medfinansieras av ESF, Europeiska Socialfonden.
Samordningsförbundets insats Resursteamen blir nu en del av MIA Vidare. I Resursteamen
ingår representanter från alla medlemsparter. Tillsammans med deltagaren hittar teamen nya
vägar framåt och jobbar mot målet ”arbete, studier eller eget företagande”.
Projektledaren Kristina Rahbari välkomnas in i projektet. Hon har erfarenhet från stora ESF-projekt,
som varit lyckade. Hon har arbetat såväl hos Arbetsförmedlingen som hos Region Uppsala. Hennes
roll kommer att inkludera både koordinering av Resursteamens arbete samt projektledning i vårt delprojekt i MIA Vidare.
För mer information kontakta Kristina Rahbari

Vi fortsätter att finnas till för våra deltagare
Samordningsförbundets insatser behövs mer än någonsin. Vårt arbete fortsätter givetvis även
under Coronapandemin, även om vi får arbeta på andra sätt än vad vi vanligtvis gör.
I den rapport över tertial 1 som samordningsförbundets styrelse behandlade den 28 maj visar att
118 deltagare varit inskrivna i Samordningsförbundets insatser under första kvartalet 2020. Av de
som avslutat sin insats har cirka 15% gått vidare till arbete eller studier. Detta i en tid där i stort
halva tidsperioden präglats av starka restriktioner på grund av Coronapandemin.
Samordningsförbundets styrelse beslutade att ta fram en strategi för samverkan med näringsliv
och arbetsintegrerande sociala företag. Behovet av samordningsförbundens verksamhet kommer
att vara större än någonsin.

Samordningsförbundet fyller tre år
Den 1 juni fyllde Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna tre år. Vi har under den tiden hunnit starta tre
insatser. Ett av dem SAMRE har avslutats och implementerats i ordinarie verksamhet. Vi har genomfört ett tiotal
frukostmöten och många workshops. Totalt har 341 deltagare varit in skrivna i någon insatserna. Av de avslutade deltagarna
har cirka 25 personer gått ut i arbete och ytterligare cirka 10 gått vidare till studier. Arbetet fortsätter…

Välkommen till ett digitalt frukostmöte - lär dig mer om
de två ESF projekten
Är du nyfiken på vad som händer i projekten Rätt stöd för mig och MIA Vidare? Vilka får vara
med i projektet? Vilka aktiviteter planeras? Delta och lär dig mer. Båda projektledarna, Tina
Claesson och Kristina Rahbari, medverkar.
Det digitala frukostmötet äger rum torsdagen den 11 juni klockan 8.30-9.30. Länk till skickas
till de som anmält sig några dagar innan mötet per e-post. Anmäl dig senast fredag 5 juni till
Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via länk
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