Ett faktablad från Samordningsförbundet
Sollentuna – Upplands Väsby - Sigtuna

Kort om HOPPET – en insats för
unga 16-35 år

Vem ansvarar för HOPPET?
Ring eller mejla samordnaren för HOPPET
Tina Claesson, tel. 070-198 08 67, 08-518
088 67 tina.claesson@upplandsvasby.se

Vad är HOPPET?
HOPPET erbjuder stöd till dig som inte arbetar eller studerar och som är i
behov av samordnat stöd. Med samordnat stöd menar vi att du önskar
eller är i behov kontakt med: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Vården eller någon av kommunerna.
Vår lokal hittar du på Runbyvägen 11, Väsby

Vad kan du göra på HOPPET?
Hos oss kan du ta del av olika aktiviteter som gör att du kommer närmare
arbete eller studier. Vi utgår alltid ifrån dina behov och önskemål. På ett
kravlöst sätt stöttar och uppmuntrar vi dig att nå dina mål.
Inflytanderådet, drop-in, enskilda samtal, praktik/arbetsträning, söka
jobb/studier, motiverande, Stöd i myndighetskontakter.

Hur börjar du på HOPPET?
Ta kontakt med någon i personalen så bokar vi in ett informationsmöte.
Efter det får du frågan om du vill börja på HOPPET.
Du kan också komma förbi spontant under ett drop-in på tisdagar,
klockan 14-16, för att se vilka vi är.

Vilka samarbetar HOPPET med?
VärmeKällan, Föreningar/Organisationer, UMO, Tjejjouren, Budget och
skuldrådgivning, M29 och andra företag.

ESF-projekt
HOPPET är ett delprojekt i Rätt stöd för mig!. För mer information om
projektet besök deras instagram: @rattstodformig

Följ oss gärna

Fakta om
Samordningsförbundet
Verksamhetsidé: ”Samordningsförbundet
Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna
möjliggör samverkan mellan myndigheter
kring rehabiliterings- och
arbetsmarknadsinsatser som ger
personer med behov av samordnat stöd
bättre förutsättningar att öka
arbetsförmågan och kunna försörja sig
själva.”
Vision:
”Våra samverkansinsatser leder till att
våra deltagare kan försörja sig själva och
leva ett självständigt liv.”
Förbundet bildades 1 juni 2017 och
verkar utifrån Finsam-lagen; lagen om
finansiell samordning (2003:12).
6 medlemsparter:
Arbetsförmedlingen • Försäkringskassan
• Region Stockholm • Kommunerna
Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna.
Finansiering:
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
och Region Stockholm 25% var,
kommunerna tillsammans 25%. HOPPET
finansieras även från Europeiska
Socialfonden genom projektet Rätt stöd
för mig!.
Ett av åtta samordningsförbund i länet.

Instagram: @Hoppet_suvs
Facebook: @Hoppet_suvs
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