Nyhetsbrev
December 2018
God Jul och Gott Nytt År!
Önskar
Samordningsförbundet
Botkyrka Huddinge Salem
Välkomna till vårens
frukostseminarier!
Kaffe och smörgås från kl. 07.45.
Programmet startar sedan kl. 08.15.
Anmäl deltagande via vår hemsida:
samordningsforbundethbs.se
• 13 februari
Hur vi kan arbeta för att förbättra hälsan
för personer med funktionsnedsättning?
 20 mars

Att leva med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning i vuxen ålder
- svårigheter och möjligheter.
Vi återkommer med fler datum och teman
för frukostseminarium senare i vår.

Besök vår nya webbplats
Samordningsförbundet har lanserat en ny
hemsida för att göra det lättare att ta del av
information om förbundet och finansierad
verksamhet.
www.samordningsforbundethbs.se

Verksamhetsinriktning 2019
De medel som förbundet får
från sina medlemmar minskar
något under nästa år, men
förbundet fortsätter att utöver
individinriktade insatser också
finansiera strukturpåverkande
insatser som bidrar till ökat samarbete
mellan medlemmarna.
Ta del av verksamhetsplanen i dess helhet
Verksamhetsplan 2019

Vi vill veta vad du tycker
Varje år skickar Samordningsförbundet ut
en enkät till medarbetarna hos våra
myndigheter. Syftet är att få reda på vad ni
tycker om de insatser förbundet
finansierar samt hur väl kända insatserna
är hos medarbetare och chefer.
Har du ännu inte svarat på vår enkät så gör
det via följande länk
länk till medarbetarenkäten 2018

Insatskatalogen
Sökverktyget fortsätter insatsatt utvecklas och nya
insatser publiceras
löpande. Nu finns även information om
personligt ombud, våld i nära relationer,
budget- och skuldrådgivning mm.
Länk till katalogen

Nyhetsbrevet utges av Samordningsförbundet HBS, c/o Huddinge kommun, 141 85 Huddinge.
Besöksadress: Sördalavägen 22 A, Huddinge • Tel. 073-421 85 08 • www.samordningsforbundethbs.se
Nyhetsbrevet utkommer ca 4 ggr/år. För innehållet ansvarar Elin Asplund, elin.asplund@huddinge.se.
Hantering av personuppgifter
Samordningsförbundet upprättar en lista över de personer som anmält intresse av att få våra nyhetsbrev. Vi använder enbart listan i administrativt
syfte. Du kan när som helst begära att uppgifter om dig tas bort. Detta görs genom att kontakta samordningsforbundethbs@huddinge.se

