NYHETSBREV FEB 2019
Ny styrelse på plats
Deltagarberättelse
”Som ung började jag i
hotellbranschen, för att sedan
bli eventansvarig med vad det
innebar av stress, alkohol och
övertidsarbete. Jag gick in i
väggen. Mitt alkoholmissbruk
eskalerade. Till sist fick jag
sparken. Alkoholen tog över
mitt liv och det gick så långt att
jag omhändertogs enligt LVM
(lagen om tvångsvård av
missbrukare).”… Läs hela
berättelsen >> Klicka här

Samordningsforbundets nya ordforande ar Eva Paulsen Karlsson,
utsedd av Huddinge kommun. Lars Johansson ar 1:e vice
ordforande, utsedd av Botkyrka kommun och Elisabeth Bovin
Exner 2:e vice ordforande, utsedd av Salems kommun. For att se
styrelsens alla ledamoter, klicka har!

Anmäl dig till vårens frukostseminarier!
Den 13 februari har vi arets forsta frukostseminarium som handlar om
hur vi kan forbattra halsan for personer med funktionsnedsattning.
20 mars: Att leva med neuropsykiatrisk funktionsnedsattning i vuxen
alder – svarigheter och mojligheter.
24 april: Insatser till unga vuxna som behover stod pa vag mot arbete
eller studier
Kaffe och smorgas serveras fran kl. 07.45. Seminariet startar kl. 08.15.
Anmal dig direkt via tema lankarna ovan eller klicka in pa:
www.samordningsforbundethbs.se/seminarier/

Projekt Tillväxt Kvinna
-

Arbetslivsinriktade stodinsatser for utrikes fodda kvinnor

Samordningsforbundet delfinansierar Tillvaxt Kvinna tillsammans med
Arbetsformedlingen, Botkyrka kommun och aktorer inom civilsamhallet.
Insatsen riktar sig till utrikes fodda kvinnor mellan 25-64 ar i behov av
samordnat stod for att narma sig arbetsmarknaden.
Projektet kommer att ta emot deltagare framst fran Botkyrka, men aven
Huddinge och Salem. Startdatum och information om anmalan av
deltagare meddelas inom kort pa samordningsforbundethbs.se, dar du
aven kan lasa mer om projektet >> Tillvaxt Kvinna

Insatskatalogen: Filtrera ditt sökresultat!
Nu kan du filtrera ditt sokresultat utifran aktor. Valj den aktor eller de
aktorer du ar intresserad av att se i trafflistan. Du kan aven sortera
resultatet i bokstavsordning eller utifran senast publicerad insats.
Insatskatalogen ar ett sokverktyg for att hitta individinriktade insatser
inom valfarden. Nya insatser publiceras lopande. >> Insatskatalogen

Årlig enkät visar goda resultat för 2018
Kontakta oss
Samordningsforbundet HBS
Sordalavagen 22 A
141 60 Huddinge
Tel. 073-421 85 08
samordningsforbundethbs@huddinge.se
www.samordningsforbundethbs.se

Hantering av personuppgifter
Samordningsforbundet upprattar en lista
over de personer som anmalt intresse av
att fa vara nyhetsbrev. Vi anvander
enbart listan i administrativt syfte.
Du kan nar som helst begara att
uppgifter om dig tas bort. Detta gors
genom att kontakta:
samordningsforbundethbs@huddinge.se

Varje ar skickar samordningsforbundet ut en enkat till alla medarbetare
som arbetar med vara malgrupper pa Arbetsformedlingen
Forsakringskassan, regionen och kommunerna inom Huddinge Botkyrka
och Salem.
Av 250 svar har over 85 % svarat att insatserna bidrar till battre
samverkan mellan myndigheter och ar till stod i arbetet med deltagare.
Lika stor andel svarade aven att insatserna bidrar till att deltagarna gor
stegforflyttningar mot arbete eller studier. Vi fortsatter att utveckla vara
gemensamma verksamheter och att lyfta fram de guldkorn som bidrar
till detta goda resultat. En deltagare fran MIA-projektet delar med sig av
sin resa, las hela berattelsen pa miaprojektet.se >> Klicka har

Boka in 5 april: HälsoSam firar 10 år!
HalsoSam bjuder in myndigheter, samarbetspartners, medarbetare och
tidigare deltagare till oppet hus for att fira 10 ar med smorgastarta.
Inbjudan kommer att publiceras inom kort pa samordningsforbundets
hemsida. >> Las mer om Halsosam

Läs mer om Samordningsförbundet
Nyhetsbrevet utges av Samordningsforbundet HBS. Det utkommer ca 4
ggr/ar. For innehallet ansvarar
forbunds chef: Elin Asplund

>> www.samordningsforbundethbs.se

