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Ny ansökan inlämnad till ESF
Den 15 augusti lämnades en ny ansökan in till Europeiska
socialfonden, ESF, avseende projektet Mobilisering inför arbete, MIA,
som länets samordningsförbund gemensamt står bakom. Samordningsförbundet Östra Södertörn har åtagit sig projektägaransvaret.
Syftet med MIA är att vidareutveckla myndighetsgemensamma
plattformar och nya insatser riktade till målgruppen. Projektet beräknas
ha en analys- och planeringsfas under perioden december-mars 2017,
och genomförandet kan påbörjas den 1 april 2017.
Projektet väntas ha 2 500 deltagare, varav 700 från Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Tanken är att Resursråden och ungdomsinsatserna
ska anvisa deltagare till MIA. Några påbörjade metodutvecklingsprojekt, som Arvsfondsprojekten SE-vägen och Ormprojektet, samt
pilotprojektet med Case Mangement, planeras fortsätta inom MIA.
Förbundet har även aktivt medverkat i att ta fram en separat ansökan till stöd för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag, ASF, i
Stockholms län. Projektet avser att utveckla en stödstruktur för ASF
och bygger på ledorden kunskap, utveckling och gemenskap. Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg, Famna, har åtagit sig att
vara projektägare. Båda projekten ska drivas parallellt, i samverkan.
Beslut från ESF väntas den 6 oktober 2016.

Medel till förstudie med inriktning
på invandrarkvinnor
Förbundet har beviljat 250 000 kr till genomförandet av en förstudie initierad av Stiftelsen Ester och fastighetsföretaget D-Carnegie
& Co, som tillsammans undersöker möjligheten att starta ett socialt
projekt med placering i Haninge. ►

► Frukostmöte 2/9
Tema: Samordnade insatser
för ett självständigt gott liv;
utveckling med brukaren i
centrum – lägesrapport.
Medverkande: Maria Andersson, processledare, Peter
Nilsson, utredare, Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys, m.fl.
► Frukostmöte 30/9
Tema: Civilsamhällets
möjligheter att samverka
kring insatser för nyanlända
Medverkande: Rosario Alí,
projektledare, Kristoffer
Odstam, handläggare, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor m.fl.
Plats: Auditoriet, Kulturhuset i Handen.
Tid: Frukost från kl. 08.00.
Program 08.30-09.30.
Läs mer i inbjudningarna.
Anmälan senast tre dagar
före respektive möte:
cecilia.vitblom@haninge.se
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Stiftelsen Ester, som är ideell och icke vinstdrivande, stöttar utsatta
invandrarkvinnor och deras familjer när det gäller att ta klivet från
socialt och ekonomiskt utanförskap till egen försörjning. Ester har
funnits i Helsingborg sedan 2013 och vill nu få möjlighet att använda
sin metod på fler ställen och nå en bredare målgrupp.
Projektidén är att ge stöd till eget företagande, och metoden
bygger på en kombination av social träning, företagarträning och
möjligheten att få mikrolån.
– Konceptet är intressant ur flera perspektiv, säger förbundschef
Ritva Widgren. Det finns ett stort behov av fler verktyg för att stödja
den här starkt växande målgruppen. Esters sätt att arbeta med mikrofinanslösningar och entreprenörsprogram är också intressant både
för de sociala företagen och inför kommande ansökningar till ESF.
Ett treårigt projekt kan starta i början 2017, förutsatt att förstudien
ger förväntat resultat, och planeras då ha ca 40 deltagare.
Läs mer om Stiftelsen Ester på www.stiftelsenester.se

Skyddsvärnet startar i Nynäshamn
I juni gick det sociala företaget Bryggan i Nynäshamn i konkurs.
Kommunen och förbundet kontaktade då Skyddsvärnet, som driver
verksamheten vidare från och med september.
Skyddsvärnet kommer till en början att driva en secondhandbutik,
café/lunch/catering samt viss verksamhet med hantverk för att
därefter utveckla verksamheten utifrån de behov som finns.
Mellan 50 och 60 deltagare kommer att tas emot för arbetsträning.
Skyddsvärnet kommer eventuellt också att starta en yrkesförberedande
utbildning, 16 veckor med teori och praktik, inom hotell och
restaurang.
Skyddsvärnets resultat är mycket goda. Av de som arbetstränar
eller har sysselsättning hos dem går hälften vidare till arbete eller
studier. Läs mer om Skyddsvärnets verksamhet på deras hemsida,
www.skyddsvarnet.se/arbetsintegrering/
Kontaktperson i Nynäshamn är Jimmy Örnquist, e-post
jimmy.ornquist@skyddsvarnet.se, tel. 070-877 15 48.

Tips om film som visar vägen till bättre samordning
Samordningsförbundet Samspelet och det sociala kooperativet
Mediagruppen i Karlstad har gjort en film om hur en metod för bättre
samordning kan stödja personer som ofta bollas mellan olika
myndigheter.
Vägen till SAMSIP heter filmen, och den handlar om insatsen med
samma namn (SAMSIP står för Samspelets samordnande individuella
plan). Den finns på Youtube, följ denna länk.

► Tina – ett gott
exempel på resultatet
av samverkan
I augusti uppmärksammade
såväl Aktuellt som Rapport
unga vuxna som med aktivitetsersättning som behöver en kedja av insatser
från olika myndigheter för
att komma vidare.
Tina, som deltagit i flera av
förbundets insatser, fick
komma till tals och berättade om stödet hon fått,
som så småningom ledde
till en ettårig utbildning hos
Kulturhantverket i måleri
och snickeri, med inriktning
på att restaurera äldre
kulturbyggnader.
När myndigheterna första
gången träffade Tina föreslogs daglig verksamhet.
– Mot den bakgrunden förstår man vilken resa hon
gjort, och hur fel det hade
blivit om hon hamnat där,
säger förbundschef Ritva
Widgren, som tipsar om en
intervju med Tina även i
Ung i Nynäs nyhetsbrev.
► Samverkan kring
unga gör nytta
En rapport från Försäkringskassan visar att
personer som deltagit i
insatser finansierade av
samordningsförbunden
kommit närmare arbetsmarknaden efter avslutad
insats än personerna i
referensgruppen. Studien
följer en grupp unga med
aktivitetsersättning. Läs
rapporten här.
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