NYHETSBREV 2 2020
Positiva stegförflyttningar under 2019!

Ny insats: Din hälsa först

Deltagare i förbundets finansierade insatser
upplever överlag att de är mer redo att arbeta
eller studera vid avslutad insats. Av 298 deltagare
som avslutat en insats under förra året gjorde
234 deltagare positiva stegförflyttningar! Av
dessa var det 107 deltagare som gick ut i arbete
eller studier genom egen eller offentlig
försörjning och övriga 127 deltagare kunde ta del
av ordinarie myndighets insats och är aktivt
arbetssökande. Kjell Sjundemark, förbundschef,
understryker värdet i de positiva stegförflyttningarna då förbundets målgrupp står
längre ifrån arbetsmarknaden än många andra
grupper: ”All förändring börjar med ett första
steg! Samordningsförbundets uppdrag handlar
om att pröva arbetssätt, stödja och utveckla
samverkan kring de som behöver samordnat stöd
i sin rehabilitering. Det är därför glädjande med
stegförflyttningar närmare arbete!”
Ta del av årsredovisningen 2019 i sin helhet här
eller besök: www.sfris.se/om-oss/styrelse/!

Din hälsa först riktar sig till dem som av hälsoskäl
inte kan ta del av arbetsmarknadsinsatser som
kommunen eller Arbetsförmedlingen anordnar.
Insatsen syftar till att vända de negativa mönster
som stillasittande och inaktivitet ger upphov till
genom ökad kunskap och fysisk aktivitet.
Samordningsförbundet finansierar insatsen
tillsammans med Arbetsmarknadsenheten,
Södertälje kommun. Din hälsa först var planerad
att starta under våren, men kommer istället att
starta till hösten. Närmare information om
insatsen publiceras längre fram på hemsida och i
nyhetsbrev.

Fokus: Användarinvolvering
Förbundet rekryterar en tjänstedesigner för att
hitta effektivare och mer ändamålsenlig
rehabilitering som bidrar till att fler medborgare
kommer i arbete och får en egen försörjning.
Tjänstedesign är ett förhållningssätt och en
verktygslåda som används för att utforma
tjänster utifrån individens perspektiv och behov.
Läs mer om tjänsten här!

Kommande frukostmöten & föreläsningar
Vi arbetar på att ställa om till digitala forum. Du
kan redan nu anmäla dig till nästa webbinarium
på www.sfris.se eller direkt via länken nedan:
14 maj kl. 14 -15.30
» Webbinarium: SamSpråk-modell

ESF-projektet MIA blir MIA Vidare 1 juni!
Förbundet planerar ett digitalt nystartsmöte om
MIA Vidare. Närmare information publiceras
inom kort på hemsida/LinkedIn!
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