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MIA Vidare är i gång
Fredagen den 12 juni startade arbetet i Samordningsförbundets delprojekt av MIA Vidare på allvar med en planeringsdag i
gröngräset hos det sociala företaget Livskraft vid Edsvikskyrkan i Sollentuna. Alla medarbetare i projektet diskuterade det
kommande projektet tillsammans med projektledaren Kristina Rahbari. Medarbetare är förväntansfulla inför arbetet med att
stötta deltagarna till arbete och egen försörjning.
MIA Vidare är en samverkan mellan åtta samordningsförbund i Stockholms
län och delfinansieras till nästan 50% av Europeiska Socialfonden (ESF).
Vårt delprojekt inom MIA Vidare kommer att ta in totalt 130 personer från
nu fram till 30 september 2022.
Samordningsförbundets insats Resursteamen är nu en del av MIA Vidare.
Resursteamen är en gemensam samverkansplattform för de personer som
hamnar mellan stolarna och är i behov av samordnat stöd från flera av parterna och som de inte kan få genom
ordinarie verksamhet. Det finns ett team per kommun. Alla myndighetsparter kan remittera in till Resursteamen där
även deltagaren själv medverkar – anmälningsblanketten finns på hemsidan www.finsamsuvs.se

Uppskattad premiär för digitala frukostmöten
Den 11 juni genomförde Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna sitt första digitala frukostmöte. Den
pågående Coronapandemin har fått oss att prova nya metoder. Cirka 40 personer valde att logga in för att lära sig mer om
de två ESF-projekten ”Rätt stöd för mig” och ”MIA Vidare”.
Tina Claesson, projektledare för ”Rätt stöd för mig”, presenterade ESF-projektet
samt verksamheten HOPPET som ingår i projektet. Projektet inleddes den 1 april
och målgruppen är unga mellan 16-35 år som behöver samordnat stöd. Projektet
drivs gemensamt av tre samordningsförbund i Stockholms län.
Kristina Rahbari, projektledare för ”MIA Vidare”, informerade om projektet som
startade den 1 juni.
Samordningsförbundet planerar att genomföra fler digitala frukostmöten under hösten. Det första är planerat till den 16
september och temat är då arbetet med de sjukskrivna utan sjukpenning efter projektet SAMRE. Vi hoppas att vi under
höstens gång kan gå tillbaka till frukostmöten där vi samlas i samma lokal.

Trevlig sommar
Den gångna våren blev inte riktigt som vi tänkt oss. Den har präglats av omställning
och anpassning till situationen under Coronapandemin. Vi har trots detta fortsatt att
utveckla insatser som finansieras av Samordningsförbundet. Oavsett hur läget är i
höst kommer vi fortsätta vårt arbete med att stödja människor så att de utvecklas och
tar sig in på arbetsmarknaden.
Vi önskar alla en trevlig sommar! Ta tillvara möjligheter att koppla av och ladda
batterierna inför hösten.
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