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Verksamhetsplanen för 2021 antagen
Vid årets sista styrelsemöte den 25 november fastställdes budget och verksamhetsplan för
kommande år. Fokus ligger på att fortsätta finansiera de insatser som redan gett goda resultat.
Det handlar om Resursteamen som vänder sig till personer med behov av samordnat stöd och som
även ingår i MIA Vidare-projektet som delfinansieras av Europeiska socialfonden. Även HOPPET
som riktar sig till den unga målgruppen och ingår i projektet Rätt stöd för mig! fortsätter sin
verksamhet.
Samordningsförbundet kommer att fortsätta skapa bättre förutsättningar för samverkan som leder
till nytta för den enskilde medborgaren och gör att fler kan börja arbeta och leva ett självständigt
liv. Det sker till exempel genom fortsatta frukostmöten, workshops, utbildningar, nätverk och
andra samarbeten.
Coronapandemin har tvingat oss att hitta nya metoder och pröva våra invanda sätt att lösa problem. Samordningsförbundet
fortsätter med att hitta nya sätt att ge stöd för våra målgrupper. Viktigt är att dra lärdomar av det som görs och behålla goda
metoder och arbetssätt.

Flera uppskattade webbinarier
Den senaste tiden har Samordningsförbundet arrangerat flera uppskattade
webbinarier. Den 25 november genomfördes ett webbinarium på temat
”Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) - Bryter utanförskap och skapar goda
affärer”. Alla medverkande belyste olika viktiga perspektiv – hur gör ASF nytta
både för individer och för samhället? Två nyproducerade kortfilmer visades om
GGG Allservice och M29 café, textil, och hantverk. Fler kortfilmer om de olika
ASF är under produktion och publiceras på hemsidan vartefter de blir klara.
Den 23 november arrangerades ett webbinarium på tema våld i nära relationer
tillsammans med fyra andra samordningsförbund. Nina Rung, som medverkade
på webbinariet, gjorde en grundlig genomlysning av de mekanismer som ligger bakom våldet. Ingen människa föds som
våldsverkare. Vi påverkas alla av samhällets normer och förväntningar som baseras på vilket kön vi har.
Två webbinarier till erbjuds i år. Den 4 december kl. 13-14.15 är temat ”Goda erfarenheter om metoden Individual
Placement and Support (IPS”). Anmälan via denna länk, Den 8 december kl. 8.30-9.30 är temat ”Arbetsförmedlingen - dess
nuläge och framtid. Webbinariet sänds för andra gången på grund av ett stort intresse. Anmälan via denna länk

Unga börjar studera
Vi har träffat Fredrik Bernhardtz Sinkkonen som är coach och vägledare på HOPPET som ingår i projektet Rätt stöd för
mig! Han berättar hur HOPPET arbetar så att fler av deras unga deltagare börjar studera igen.
- Vi ser att folkhögskolan är en bra väg för de unga att bli motiverade att börja studera igen. Det finns
särskilda studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF ) som är korta kurser på folkhögskolor. Syftet är
att deltagarna hittar motivationen och glädjen i plugga igen. Vi stöttar våra deltagare hela vägen både
fram till kursstart och under hela kursen som är på 13 veckor.
- Sex stycken deltagare har gått vidare till allmän linje på folkhögskola och har påbörjat att läsa upp
gymnasiet. Det är deltagare som inte har haft någon aktivitet på mellan 1-5 år!
Är det några andra nyheter som sker på HOPPET?
- Ja! Vi har precis kört igång med Jobbspår som är en del i ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna
Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Tanken är att Jobbspår ska erbjudas målgruppen, om de uppfyller andra krav, med
en början som praktik och övergå till en kortare utbildning som leder till en anställning.
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