Mobiliseringsgruppen
En självstärkande och arbetslivsinriktad grupp.
Gruppverksamheten vänder sig till personer boende i Tyresö kommun
som varken arbetar eller studerar och som vill närma sig arbete eller
studier, men inte vet till vad eller i vilken omfattning. Verksamheten
består av självstärkande grupp-övningar utifrån olika teman och
individuella mål. Det som deltagaren får med sig från insatsen är en
konkret plan över hur nästa steg kan se ut. Remittering sker via En väg in.
Vad är Mobiliseringen?
Mobiliseringen är en insats inom
Centrum för arbete och integration,
i Tyresö kommun.
Hur arbetar Mobiliseringen?
Gruppen har en central roll i att stödja
den enskilde deltagaren till att våga
prova nya strategier och att hitta sina
egna lösningar för att uppnå de
uppsatta individuella målen. Med
gruppens stöd får deltagaren hitta sina
egna styrkor och resurser för att stärka
den egna förmågan att klara av
situationer i vardagen, med studier eller
arbete. Gruppen består av cirka 10
deltagare per kurs.
Omfattning
Kursens längd är 12-13 veckor.
Deltagarna träffas i grupp tre dagar i
veckan, 3 timmar per tillfälle,
tillsammans med två gruppledare.
Innehåll
De olika gruppträffarna innehåller olika
teman, såsom hälsa, social träning,
samarbete, intervjuträning samt studier
och arbete. Deltagarna får öva sig i att
hitta nya strategier som passar i de
situationer som deltagarna får möta i
arbetslivet eller i studier. Innan
gruppstart genomförs en individuell
kartläggning vid 3-4 tillfällen med varje
deltagare. Vid kartläggningstillfällena
formuleras målsättningen för
deltagandet i gruppen och hur de
konkreta målen ska uppnås.

Hur börjar vi?
Efter anvisning från En väg in bokas ett
trepartsmöte med remitterande
handläggare och deltagaren, där
planering för insatsen påbörjas.
Hur sker uppföljningen?
Efter ungefär en månad återkopplar
mobiliseringshandledarna till
remitterande handläggare hur
deltagandet går och efter ungefär två
månader genomförs ett uppföljande
möte tillsammans med deltagaren och
remitterande handläggare. Dessa tider
bokas vid planeringen för insatsen.
Effekter av insatsen
Vid gruppavslut ska deltagaren vara
redo för nästa steg mot studier eller
arbete. Att ha övat sig i olika situationer
som kan uppstå i studier eller arbete.
Att ha hittat konkreta strategier för
dessa situationer och ha uppnått en
realistisk och hållbar inställning till den
egna förmågan och de utmaningar som
hen kommer att ställas inför.
Slutdokumentation
Efter avslutad insats skrivs en
slutdokumentation över deltagarens
medverkan i insatsen och vilka fortsatta
behov av stöd och/eller insatser som har
kunnat identifieras.
Slutdokumentationen ska ge svar på de
frågeställningar som formulerats vid
planeringen för insatsen som görs
inledningsvis.

Kontakta oss för
mer information
Mobiliseringshandledare
Lars-Olof Stenlund, 08-578 275 71
lars-olof.stenlund@tyreso.se

ESF-projektet MIA
Stockholms läns 6 samordningsförbund
har beviljats projektmedel från
Europeiska socialfonden (ESF) i syfte att
utveckla samordnade insatser till stöd
för personer som står långt från
arbetsmarknaden. Projektet kommer att
pågå under perioden april 2017 -augusti
2020 och varje samordningsförbund
driver ett eget delprojekt.

MIA Östra Södertörn
I Östra Södertörns delprojekt kommer
Resursrådet att vara inremittering till
insatserna i projektet. Målet är att så
snabbt som möjligt kunna erbjuda varje
deltagare rätt stöd utifrån dennes behov
i syfte att närma sig arbetsmarknaden.
Projektledare MIA Östra Södertörn
Sophie Olofsson, 08-606 93 09
sophie.olofsson@haninge.se

Insatser i Östra Södertörn
Mobiliseringen är en av insatserna i
Samordningsförbundet Östra Södertörns
MIA-projekt som medfinansieras av
Europeiska Socialfonden (ESF).
Inremittering till insatsen sker genom En
väg in.
Andra insatser i MIA Östra Södertörn:
Stationen
Case Management
Arbetsträning på sociala företag

Läs mer om MIA
På Samordningsförbundet Östra
Södertörns hemsida.
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