Under 2021 pågår sju individinriktade insatser,
bland dessa några större såsom:
• Aktivitetsplatsen
• ESF-projekten:
MIA Vidare och ”Rätt stöd för mig!”
• FINSAM-team

Aktivitetsplatsen har en anpassad miljö i
två lokaler vid Fridhemsplan och Liljeholmen.
Förutom studiebesök på företag/skolor, besök på
muséer erbjuds varierade aktiviteter som utformas tillsammans med deltagarna. Insatsen har
anpassat sina aktiviteter till rådande pandemin
och dessa anordnas i andra miljöer, såsom natur,
utegym eller digitala möten samt aktiviteter
såsom digital körsång och
bokcirklar.
Inom FINSAM-team
erbjuds de deltagare som
behöver en lots som stöd
i att genomföra inplanerade aktiviteter.
Förbundet ska fortsätta att
medverka, samordna och
leda projekt som är delfinansierade av Europeiska
socialfonden, ESF. Bland
dessa ”Rätt stöd för mig!”
I projektet MIA Vidare
inom Samordningsförbundet har vi gjort
bedömningen att restriktionerna kan orsaka ett
utanförskap hos deltagare
som inte har egen dator.
Därför har vi fortsatt fysiska träffar på säkert
Coronaavstånd med tydliga rutiner. En del deltagare trivs dock bättre med digitala möten vilket
vi naturligtvis tillmötesgått och det har fungerat
över förväntan.
Projektet har tagit emot fler intresseanmälningar
än väntat. Det har inneburit en väntetid in till
insatsen. Till exempel deltagare som anmält
intresse i oktober startar i december.
Insatsen Samordnat stöd förlängs till slutet av
2021 genom att förbundet delfinansierar insatsen
tillsammans med Arbetsmarknadsförvaltningen.
Projekttiden för Arbetslagshälsan löper ut
31 augusti 2021.

Kommande händelse
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År 2020 är snart över och vi kan titta tillbaka på
ett år som har varit omvälvande på många sätt. Få
av oss hade en aning om vad som skulle utspela
sig under 2020 vid den här tiden förra året. Ett
år som inneburit många utmaningar och prövat
vår förmåga att ställa om, prova nya vägar och bli
mer digitala. Här är en framåtblick:

2020

Nyhetsbrev
IPS och Sociala utfallskontrakt

Under 2021 deltar förbundet i fas 2 som innebär
att förbereda fas 3 som handlar om att driva ett
projekt för att testa utvecklingsarbetets resultat.

Rehabiliterande arbetsträningsplatser
Förbundet har tecknat avtal med ett antal
anordnare och kan nu erbjuda olika typer av
arbetsträningsplatser för cirka 40 deltagare under
2021. I första hand är det Aktivitetsplatsen som
erbjuder arbetsträningsträningsplatserna som
en möjlighet för deltagarna att komma närmare
arbetsmarknaden.

Rehabiliteringsbanan
Förbundet har hållit i workshops tillsammans
med representanter från bl a försörjningsstöd,
Jobbtorg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och vårdcentral. Utvärdering har gjorts
med positiv respons på upplägg och innehåll och
frågan har tagits upp i alla lokala samverkansgrupper och alla önskar att förbundet fortsätter
jobba med rehabiliteringsbanan under 2021.

Lokala samverkansgrupper
Förbundet kommer även
under 2021 att arrangera regelbundna möten
där representanter från
förbundets alla fyra medlemmar deltar inom de
lokala samverkansgrupperna:
• Järva
• Västerort
• City
• Söderort
Dessutom kommer
förbundet att bjuda in till
olika former av tvärprofessionella kunskapsdialoger och webbinarier
med olika teman för
medarbetare från förbundets medlemmar och
civilsamhälle.

Förstudie Parallella spår
Förbundet har beviljats medel från ESF för att ta fram
en förstudie inom två av ESFs tematiska områden:
etablering och återinträde på arbetsmarknaden. Förstudien innebär att vi tillsammans med förbundets
medlemmar, deltagare, medarbetare, och arbetsgivare arbetar fram aktiviteter, arbetsmetoder och
strukturer som ökar möjligheterna för personerna i
förbundets insatser att nå egenförsörjning. Framförallt
ska vi arbeta fram strukturer som överbryggar de
förödande glappen som ofta uppstår från avslutad insats inom förbundet till insatser inom Arbetsförmedlingen och/eller Jobbtorg. Läs mer på hemsidan.
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