April

2019

s

Nyhetsbrev
Senaste från styrelsen

Inskickad ansökan till ESF

Styrelsen beslutade under sina möten i mars att:
• godkänna och underteckna Årsredovisningen
2018 samt överlämna Revisionsrapporten
och Revisionsberättelsen till medlemmarna
• Stockholmsmodellen skickas på remiss till
förbundets medlemmar och till samordningsförbunden i länet
• finansiera den individinriktade insatsen Samordnat stöd där två resurspersoner arbetar
i team tillsammans med SFI-lärarna och erbjuder eleverna stöd och vägledning utifrån
elevernas behov
• stödja ESF-ansökan: Rätt stöd för mig!
Ansökan görs tillsammans med Stockholms
stad och två andra samordningsförbund
• finansiera individinriktade insatsen Bron,
under perioden 2019-06-01 – 2020-05-31
• finansiera strukturella insatsen SIP-samordnare,
under perioden 2019-04-01 – 2020-03-31.

En ansökan om projekt för unga, Rätt stöd för
mig, är nu inlämnad till Europeiska socialfonden, ESF. Ansökan avser medel till ett projekt
för unga, 16-29 år, som behöver ett samordnat
stöd. Särskilt fokus ligger på unga med funktionsnedsättning.
Ansökan görs tillsammans med två andra samordningsförbund i länet: Roslagen och SUVS
samt Stockholms Stad där Samordningsförbundet
är projektägare. Beslut väntas i juni. Om ansökan
beviljas kommer varje förbund att driva varsitt
delprojekt. En analys- och planeringsfas inleds då
i augusti. De första av sammanlagt 200 deltagare
kan tas emot i mars-april 2020. Målet är att projektet ska vara implementerat i myndigheternas
ordinarie verksamhet när det avslutas 2022.

Kunskapsdialog den 30 april
Förbundets kunskapsdialog den 30 april handlar
om att bemöta, stödja personer med komplext
trauma och erfarenhet av flykt och migration.
Det finns fortfarande platser kvar. Läs mer.

Viktiga datum
• 30 april, kunskapsdialog
• 28 maj, styrelsen sammanträder
• 14 - 16 juni, Järvaveckan

Aktivitetsplatsen
Det pågår febril aktivitet kring Aktivitetsplatsen.
Lokalerna i södra delen av staden, Mejerivägen 7,
beräknas inflyttningsklara 1 juni. Även en annan
lokal kommer att finnas tillgänglig i den norra
delen av staden.
Rekryteringen av arbetskonsulenter går nu mot
sitt slut och åtta av tio medarbetare är klara som
börjar i mitten av maj. ”Det har varit ett stort
intresse och vi räknar med att kunna starta med
deltagare från mitten av maj, säger Siri Persson
som leder Aktivitetsplatsen.

Finsamkonferensen 2019 – FINSAM så in i Norden!

Den nationella Finsamkonferensen som årligen
arrangeras av Nationella rådet, genomfördes
26-27 mars i Stockholm tillsammans med de åtta
samordningsförbunden i Stockholms län. Konferensen bjöd på en spännande blandning av lokala,
regionala, nationella och nordiska exempel kring
samverkan med mottot ”Finsam så in i Norden!”
Nödvändigheten av samverkan mellan olika
aktörer för att människor ska få effektivt stöd i sin
rehabilitering och arbetsåtergång, stod i fokus
under konferensdagarna som avslutades med
medverkan av Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister. Konferensen lockade många deltagare
och bjöd på två intressanta och lärorika dagar med gyllene inramning med besök och middag i
Stadshuset. Av allt att döma var Finsamkonferensen i Stockholm mycket uppskattad både vad gäller
program och utförande – en utvärdering är på gång!

Håll utkik!
Förbundet genomför en enkätundersökning
kring förbundets verksamhet. Du kan komma
att bli en av de som får svara på enkäten!

Vårliga hälsningar!

Eva Magnusson, förbundschef

