Kort om MIA

Ingen ska hamna mellan stolarna
Den som kan påverka sin egen framtid, bestämma
viktiga saker på egen hand och delta i ett sammanhang får bättre livskvalitet. Det gäller inte minst
personer som står långt från arbetsmarknaden.
Många känner att det är svårt att ta första steget för
att få ett jobb, eller klara av studier. I MIA-projektet
stöttar och peppar vi deltagarna att få ny motivation
och förmåga att ta sig vidare.

MIA – Mobilisering inför arbete är ett länsgemensamt projekt som riktar sig till personer
som står långt från arbetsmarknaden. I projektet deltar 6 samordningsförbund i Stockholms län. Varje förbund driver ett delprojekt,
varav MIA Huddinge Botkyrka Salem är ett.
MIA medfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF.
Vid frågor om projektet kontakta:
Maria Reed, projektledare
08 - 535 33 689, maria.reed@huddinge.se
Läs mer om MIA-projektet:
www.miaprojektet.se. Under fliken MIA hittar
du Huddinge Botkyrka Salem.

Är du arbetsgivare?

MIA-projektet
Huddinge Botkyrka Salem

Vad kan MIA erbjuda dig
som arbetsgivare?
Vi utgår alltid ifrån behoven och förutsättningarna på ditt företag, och försöker hitta en
lämplig person att föreslå som är intresserad
av att arbetsträna hos er.
Det finns flera fördelar:
• Det innebär ingen kostnad för dig.
• Fungerar det inte, kan du när som helst
avbryta arbetsträningen.
• Fungerar det bra, kanske du vill anställa
personen – som då redan
är upplärd.
• Sist men inte minst gör du en viktig
samhällsinsats!

• När arbetsträningen inleds arbetar SEhandledaren oftast sida vid sida med
din nya medarbetare under en tid.

Vilket stöd får du som arbetsgivare och dina medarbetare?

• SE-handledaren finns alltid till hands
under arbetsträningen, personligen
eller per telefon, för att ge stöd om det
behövs och hjälper också till om det
uppstår problem.

De som arbetar i MIA-projektet är utbildade i
metoden Supported Employment, SE,
som går ut på att en SE-handledare ger ett
skräddarsytt stöd både till er på arbetsplatsen och till den som arbetstränar.

• SE-handledaren följer också kontinuerligt upp hur det går.

Så här är upplägget:

• Om det blir aktuellt med
anställning efter arbetsträningen kan vi undersöka
möjligheterna till
anställningsstöd.

• Med stöd av SE-handledaren lägger ni
och medarbetaren tillsammans upp den
inledande introduktionen. Behövs särskilda
arbetshjälpmedel hjälper vi till med de
myndighetskontakter som behövs för
att anskaffa sådana.

• Vi står för medarbetarens
försäkring.

