Stationen
Självstärkande insats för unga vuxna
Insatsen vänder sig till unga vuxna mellan 16-29 år boende i Tyresö,
Haninge eller Nynäshamn som står utan sysselsättning och är inskrivna i
MIA Östra Södertörn. Syftet med insatsen är att deltagaren genom
projektarbete, dramapedagogik och hälsofrämjande aktiviteter ska få
stärkta drivkrafter, social gemenskap och ett bättre mående. Remittering
till insatsen sker via Resursrådet/En väg in.

Vad är Stationen?

Hur börjar vi?

Stationen (tidigare Ormprojektet) är en
självstärkande insats i MIA under
Arbetsmarknadsverksamheterna i
Haninge kommun.

Efter anvisning från Resursrådet/En väg
in bokas ett studiebesök där deltagaren
får information och får se
verksamheten. Deltagaren ges sedan
möjlighet till en prövotid på 2-4 veckor
och efter det kommer deltagaren,
ansvarig handläggare och pedagog
överens om en planering för insatsen.

Hur arbetar Stationen?
Vi arbetar utifrån en kultur- och
socialpedagogisk samverkansmodell
som innebär att stärka våra deltagares
självkännedom, drivkrafter och sociala
färdigheter. Genom drama-pedagogiska
metoder såsom övningar,
presentationsteknik samt rollspel stärks
deltagarnas drivkrafter. Vi arbetar även
med inslag av MI samt verktyg med
kognitiva effekter. Utgångspunkten är
alltid att förbättra deltagarnas mående.

Innehåll
Utifrån en initial kartläggning med varje
deltagare arbetar vi med deltagarens
behov, drivkrafter och utmaningar.
Deltagaren genomför individuella
projekt utifrån intresseområde samt
gemensamma projekt som stärker deras
samarbetsförmåga, sociala kompetens
och ansvarstagande.

Dramapedagoger på Stationen
Josef Szabò, 076-142 73 21
josef.szabo@haninge.se
Ted Srigley, 076-142 72 53
edward.srigley@haninge.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.

Hur sker uppföljningen?
Vi har månatliga uppföljningssamtal
med deltagaren och ansvarig
handläggare. Efter tre månader fattas
beslut om eventuell förlängning på
ytterligare tre månader. Mötestiderna
bokas vid planeringen av insatsen och
deltagarens plan revideras vid varje
uppföljning.

Omfattning
Insatsens längd är 3-6 månader, då
deltagarna träffas i grupp måndag till
fredag klockan 10-15 på Kultur- och
föreningshuset i Jordbro. Lunch ingår
utan kostnad.

Kontakta oss för
mer information

Slutdokumentation
Efter avslutad insats skriver vi en
slutdokumentation över deltagarens tid
i insatsen, där det bland annat framgår
vilka intressen, utmaningar och framtida
behov som identifierats.
Slutdokumentationen utgår från
deltagarens handlingsplan.

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
Stationen är en av insatserna i
Samordningsförbundet Östra Södertörns
MIA-projekt som medfinansieras av
Europeiska Socialfonden (ESF).
Andra insatser i MIA Östra Södertörn:
Case Management (CM)
Rehabilitering och aktivering (roa)
Arbetsträning på sociala företag

Läs mer om MIA
På Samordningsförbundet Östra
Södertörns hemsida.
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