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”Tillsammans skapar vi en livsavgörande skillnad
i människors liv”
Anna Östman från Sollentuna Kommun arbetar som Case manager i Samordningsförbundets delprojekt i MIA Vidare. Tack
vare MIA Vidare bidrar Anna nu till att personer som tappat sin tillit till myndigheterna börjar tro på samhället igen. Hon
ser så här på sin roll:
-

Värnar man om personerna, är det lättare att se vilket stöd de faktiskt behöver.
Som Case manager kommer jag nära och kan förstå deltagarens eget perspektiv. Genom
att skapa en tillitsfull relation arbetar jag för att deltagaren ska återfå förtroendet för sin
egen förmåga.
Arbetssättet gör att medarbetarna kan ge stöd till deltagarna direkt när de skrivs in i
projektet. I det myndighetsgemensamma teamet har vi nära till varandra, alla får veta
vilket stöd som finns. Genom projektet får vi möjlighet att vara snabba och flexibla.

MIA Vidare har lediga platser för personer som behöver samordnat stöd för att kunna börja arbeta eller studera.
Intresseanmälan finns på Samordningsförbundets hemsida. I projektet finns samlad kompetens från alla
Samordningsförbundets medlemsparter. Förutom stöd i form av Case Manager kan deltagarna erbjudas stöd av Supported
Employment och arbetsträning.
Artikeln om Anna finns i en längre version på MIA Vidare-projektets hemsida.

Insatskatalogen växer
Under 2019 anslöt sig Samordningsförbundet till den webbaserade interaktiva, Insatskatalogen.
Syftet med Insatskatalogen är att underlätta för handläggare och medborgare att hitta de
stödåtgärder och aktiviteter som anordnas av olika huvudmän. Insatskatalogen administreras av
Samordningsförbundet Centrala Östergötland.
I Insatskatalogen finns till exempel arbetsförmedlingens olika insatser, kommunernas
arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och olika aktörer som erbjuder arbetsträning. Totalt
finns över 1000 olika insatser i Insatskatalogen. Alla samordningsförbund i Stockholms län är
anslutna till Insatskatalogen. Vill du att någon kommer och berättar mer om Insatskatalogen?
Kontakta Samordningsförbundets kansli.

Fler webbinarier på gång
Samordningsförbundet arrangerar fyra webbinarier under de kommande månaderna:






Den 12 november kl. 9-10 Ny chans att ta del av webbinariet om
Arbetsförmedlingen – nutid och framtid. Anmälan via denna länk
Den 23 november kl. 13-15 ”Förhållandet mellan våld och långvarigt
utanförskap”. Nina Rung föreläser och svarar på frågor.
Samarrangemang mellan fem förbund. Anmälan via denna länk
Den 25 november kl. 8.30-10.00 Arbetsintegrerande sociala företag –
Bryta utanförskap och skapa nya affärer. Medverkar bland annat Åsa
Bengtsson från Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Anmälan via
denna länk
Den 4 december kl. 13-14.15 Goda erfarenheter om metoden Individual Placement and Support (IPS).
Medverkar gör bland annat Katarina Åkerblom från Samordningsförbundet Uppsala. Anmälan via denna länk

Alla åtta Samordningsförbund i länet anordnar många intressenata webbinarier. Vi informerar om dessa på vår hemsida.
Håll koll!
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