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Nu drar det ESF-stödda MIA-projektet igång! • Ny ESF-ansökan, med målgruppen nyanlända
• Verksamhetsplanen klar för 2017 • Entreprenörsprogram för nyanlända startar • Lyckad
slutkonferens för SE-vägen till arbete • Delimakarna Kök och Café har öppnat

Nu drar det ESF-stödda MIA-projektet igång!
Det länsgemensamma projektet Mobilisering inför arbete, MIA,
som förbundet deltar i, inleds med en analysfas som pågår till den 31
mars. MIA medfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF.
Sophie Olofsson blir delprojektledare för
förbundets del av MIA-projektet. Hon börjar sin
tjänst i januari. Sophie kommer närmast från
samordningsförbundet VärNa, där hon lett
projektet Nollplacerade i Nacka kommun. Hon
har även arbetat som personlig handläggare hos
Försäkringskassan och som socialsekreterare vid
Södermalms stadsdelsförvaltning. Förbundet
önskar Sophie varmt välkommen!

Ny ESF-ansökan, med målgruppen nyanlända
I mars 2017 planerar ESF nya utlysningar, och förbundet har under
året haft en aktiv dialog med ESF-rådet och Strukturfondspartnerskapet i Stockholmsregionen om dessa. Förbundet har nu påbörjat
arbetet med att samordna en ny ansökan i samarbete med kommunerna, som i så fall driver projektet, och Arbetsförmedlingen. Förbundsstyrelsen har beviljat extra medel för samordning av ansökan. Beviljas
ansökan kan ett nytt ESF-stött projekt starta 2018. Ambitionen är att
bädda för ett eventuellt sådant genom att under nästa år få igång
pilotverksamhet.
– Vi ser att förbundet kan spela en central roll i samordningen
mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen när det gäller nyanlända
med samordnade behov, säger förbundschef Ritva Widgren.

► Frukostmöte 16/12
Teman: Eget Liv och Egen
Lön – Stiftelsen Esters
entreprenörsprogram för
utrikesfödda kvinnor, samt
Mobilisering inför arbete.
Medverkande: Linn Ney,
Stiftelsen Ester, samt
Maria Andersson, utvecklingsledare för MIA.
Plats: Haninge kulturhus i
Handen, lokal Auditoriet
Tid: Frukost från kl. 08.00.
Program 08.30-09.30.
Läs mer i inbjudan.
Anmälan senast 12/12:
cecilia.vitblom@haninge.se
► Frukostmöten
våren 2017
Inbjudningar kommer,
men boka in datumen!
• 24 februari • 31 mars
• 28 april • 19 maj.
Mötena hålls i Haninge.
Datum avseende Nynäshamn och Tyresö kommer.

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
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Verksamhetsplanen klar för 2017
Följande områden prioriteras i den verksamhetsplan som
förbundsstyrelsen beslutade om vid sitt senaste möte:
• Fortsatt utveckling av verksamheten i förbundets grundläggande
samverkansinsatser: ungdomsinsatserna och Resursråden.
• Fortsatt stöd till socialt företagande, nu inom de projekt som ESF
delfinansierar: Mobilisering inför arbete, MIA, och Kugghjulet.
• Samordning av MIA, i samarbete med länets övriga samordningsförbund.
• Fortsatt stöd, inom MIA, till utvecklingen av ett entreprenörskapsprogram för nyanlända och långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor.
• Samordning av en ny ansökan till ESF för nyanlända och start av en
förberedande pilotverksamhet för målgruppen.
• Fortsatt genomförande av metodutvecklingsprojektet Framtidsmodellen, med verksamhet för vuxna med psykisk funktionsnedsättning.
– En stor del av förbundets arbete under 2017 kommer alltså att
kretsa kring de projekt som stöds med medel från ESF, säger
förbundschef Ritva Widgren.
Verksamhetsplanen i sin helhet finns på hemsidan.

Entreprenörsprogram för nyanlända startar
Nu går startskottet för Stiftelsen Esters entreprenörsprogram
riktade till nyanlända/utrikesfödda i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.
I december hålls de första infomötena för målgruppen, och därefter
följer rekrytering av deltagare. Samtidigt arbetar stiftelsen för att få med
aktörer från det lokala näringslivet, som kan ställa upp på olika sätt.
Stiftelsen får stöd från förbundet, och berättar om sin verksamhet på
frukostmötet den 16 december. Se också nr 6 2016 av nyhetsbrevet.

Lyckad slutkonferens för SE-vägen till arbete
Projektet SE-vägens slutkonferens den 25 november i samband med
förbundets frukostmöte blev mycket lyckat. Då var det också premiär
för en film om projektet, som fått stöd från Arvsfonden. Se filmen här.
Arvsfondens stöd har möjliggjort för handledarna i ett tiotal sociala
företag att få utbildning i metoden Supported Employment, SE. De har
nu ett gemensamt arbetssätt och tydliga rutiner, vilket innebär att de
blivit mer kvalificerade som anordnare av arbetsträning.
Projektet SE-vägen till arbete har varit lyckat, både metod- och
kunskapsmässigt och för deltagarna. Av de 75 personer som deltagit i
projektet fick 54 arbete, dvs. 72 procent. Cirka hälften fick anställning i
sociala företag, hälften anställdes av andra företag.

► Delimakarna Kök
och Café har öppnat
I slutet av november öppnade Delimakarna Kök
och Café i Nynäshamn.
Det blev en lyckad start,
och första advent var det
så många besökare att stolarna knappt räckte till!
Delimakarna är ett arbetsintegrerande socialt företag som öppnat inom
ramen för Textilmakarna
och får stöd av förbundet.

Delimakarna finns
på Facebook.
► Tack för goda
insatser under 2016!
Eftersom detta är årets
sista nyhetsbrev passar vi
på att tacka alla som medverkat i våra insatser
under året för ett gott
arbete och engagemang!

God Jul
Gott Nytt År

– Vi är tacksamma för stödet från Arvsfonden, säger Ritva Widgren.
Utan extra medel hade satsningen inte kunnat genomföras. Resultatet
visar verkligen att de sociala företagen i våra kommuner växer, och att
de vidgar arbetsmarknaden för personer som står långt från arbete.
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