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Samverkan kring insatser för nyanlända • Ny ansökan till ESF lämnas i augusti • Samtliga
pilotutbildningar implementeras • Snabbspårsutbildningar för nyanlända startar i höst

Samverkan kring insatser för nyanlända
I förra nyhetsbrevet berättade vi att förbundet kommer att utreda och
belysa möjligheterna till samordning av insatser för nyanlända. Utredningsarbetet har nu inletts och det genomförs av förbundets medarbetare Rosario Alí, som presenterades i förra numret.
Mottagandet av nyanlända och asylsökande är en komplex uppgift,
där många samhällsaktörer och organisationer i civilsamhället behöver
samverka och finna sina roller. Utredningen syftar till att få en överblick över situationen lokalt och presentera samverkansmöjligheter.
– Utredningen kan dessutom fungera som ett underlag för ansökningar om externa medel. Vi vet redan att nästa års utlysning från
Europeiska socialfonden avser att påskynda nyanländas etablering, med
fokus på utbildningsinsatser, säger förbundschef Ritva Widgren. Det
finns goda möjligheter att få medel, men det behövs en organisation
som samordnar ansökningarna. Här kan förbundet spela en viktig roll.

Ny ansökan till ESF lämnas i augusti
Efter en förbättrad och tydligare utlysning lämnar länets samordningsförbund den 15 augusti in en ny ansökan till Europeiska socialfonden avseende projektet Mobilisering inför arbete, MIA. Förbunden
ansöker om 100 mkr för projektet, som om det beviljas kommer att ha
2 500 deltagare under projektperioden 2017-2020. Det rör sig här om
personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden.
En separat ansökan om 15 mkr lämnas in för stöd till sociala företag.
Ansökan lämnas in av Famna, Riksorganisation för idéburen vård och
omsorg, Coompanion och Center för Socialt Entreprenörskap Sverige.

► Frukostmöte 2/9
Tema: Översyn av stödet
till personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Medverkande: Projektledarna Maria Andersson,
Samordningsförbundet
Östra Södertörn, och Ewa
Printz, Stockholms läns
landsting.
Plats: Auditoriet, Kulturhuset i Handen.
Tid: Frukost från kl. 08.00
– förbundet bjuder.
Program 08.30-09.30.
Anmälan senast 26/8:
cecilia.vitblom@haninge.se
Inbjudan kommer!
► Övriga frukostmöten i höst
30/9: Tema: nyanlända.
Kulturhuset, Handen.
27/10: Folkets Hus,
Nynäshamn.
25/11: Hotell Winn,
Handen.
16/12: Samma som ovan.

Nyhetsbrevet utkommer ca 6 gånger per år. Prenumerera gratis – mejla Cecilia Vitblom, cecilia.vitblom@haninge.se
Ansvarig utgivare: förbundschef Ritva Widgren, 08-606 82 41
Läs mer om förbundet på www.samordningsforbundetostrasodertorn.se

Samtliga pilotutbildningar implementeras
Förbundet har sedan hösten 2014 delfinansierat tre pilotutbildningar i samarbete med gymnasieskolorna i Nynäshamn, Haninge och
Tyresö: Kulturhantverket i Haninge, Gymnasiealternativet i Nynäshamn och Second Chance School i Tyresö. Från och med i höst
implementeras dessa i kommunernas ordinarie verksamheter.
– Pilotutbildningarna har inte bara varit bra, de har gett
synergieffekter också, säger förbundschef Ritva Widgren. I Haninge
har en arbetslivsförberedande utbildning, ALF, startats utifrån
erfarenheter från Kulturhantverket och även i Nynäshamn planeras ett
nytt utbildningskoncept med Gymnasiealternativet som förebild.
Gemensamt för utbildningskoncepten är att en förberedande,
motiverande, del kombineras med en mer yrkesförberedande sådan.
Intagen sker via gymnasieskolorna samt förbundets tre ungdomsinsatser Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Nynäs och Ung i Tyresö.
Utbildningarna är öppna för deltagare från samtliga tre kommuner.
Målet är att utveckla alternativa utbildningsformer inom ramen för
ordinarie utbildningar för unga som varken arbetar eller studerar, samt
att utbildningarna inspirerar till nytänkande och samverkan.

Snabbspårsutbildningar för nyanlända startar i höst
Samordningsförbundet finansierar en samordnare på utbildningsförvaltningen i Haninge kommun för att redan i höst få igång s.k.
snabbspårsutbildningar för nyanlända. Utbildningarna kombinerar
SFI-studier med yrkesutbildningar inom bristyrken. Yrkesdelarna
i utbildningarna är tänkta att bedrivas i de lokaler som gymnasiets
tekniska yrkesutbildningar nu lämnar för att flytta till nybyggda lokaler.
Utbildningarna avser inledningsvis lackering, snickeri, måleri, plattsättning, betongarbeten och murning. Liknande utbildningar planeras
även inom exempelvis vård och omsorg samt restaurang och café.
Erfarenheter från åren med Kulturhantverket väntas komma till nytta i
de nya utbildningarna.
Förvaltningen söker även andra externa medel för finansiering av
nya utbildningar i samverkan med förbundet.

Vi önskar dig
en skön och skojig sommar!

► Frukostmöten med
fokus på nyanlända
För att öka kunskapen hos
aktörer som möter asylsökande och nyanlända, och
förbättra samverkan dem
emellan, kommer förbundet
att fokusera på dessa
målgrupper under flera av
de kommande frukostmötena.
På frukostmötet den 30
september berättar vi om
vilka möjligheter som finns
inom civilsamhällets organisationer och i näringslivet
för att bidra till att nyanlända får ett bra mottagande
och underlättar etablering i
det svenska samhället.
Datum för höstens frukostmöten
finns på föregående sida.
► Vi syns i Almedalen i år också!
Förbundet medverkar på
två frukostmöten i Almedalen, den 5 och 6 juli. Vi
berättar då om Second
Chance School i Tyresö
samt vårt arbete med socialt
företagande. Finsams medverkan i Almedalsveckan
arrangeras av Nationella
rådet, Nationella nätverket
för samordningsförbund
samt Finsam Gotland. Se
www.finsamgotland.se
► Nyhetsbrev från
Nationella rådet
Följ de nationella nyheterna
kring Finsam, genom att
prenumerera! Gå in på
www.finsam.se/nationellara
det
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