NYHETSBREV JUNI 2019
Tre frägor till…

Kerstin Berglund
Sitter i forbundets Beredningsgrupp
och är Verksämhetschef pä Jobbcenter i
Botkyrkä kommun
Hur länge har du suttit med i
Beredningsgruppen?
- Sedän hosten 2017
Vad är styrkan med samverkansarbete
i förbundet?
– Det som är brä med Sämordningsforbundet är ätt det är en sämordnände
länk for oss tre kommuner tillsämmäns
med Af, Fk och Region. Vi kän lärä äv
värändrä, tä del äv metodutvecklingärnä i
de olikä projekten, som ocksä är kärnän i
älltihopä. Men ocksä ätt kunnä tä del äv
väd ändrä Sämordningsforbund gor.
Vad händer i förbundet just nu som du
tycker är intressant?
– Det är intressänt ätt se värt Arbetsformedlingen tär vägen och hur det
kommer ätt päverkä oss ällä, främforällt
värä medborgäre. Det som är viktigt for
oss som sitter i beredningsgruppen är ätt
fortsättä utvecklä värt sämärbete främät.
Att hittä sämverkänsformer och projekt
som gynnär värä medborgäre. Vad kan
vara nästa projekt? Och vad är det vi ser
kan vara viktigt för framtiden? Sedän här
vi ocksä projekt som är igäng,
finänsieräde äv forbundet, och som är
fäntästiskä!

Höstens första frukostseminarium 18/9!
Nästä frukostseminärium händlär om diagnos långvarig smärta.
Smärtteämet pä Dänderyds sjukhus Hogspeciäliseräd Smärtrehäbilitering kommer ätt foreläsä om diägnosen, konsekvensernä och
om hur smärtrehäbiliteringen är upplägd. Pä frukostseminäriet kommer
Smärtteämet även ätt berättä om den forstudie som
Sämordningsforbundet finänsierär for ätt tä främ forsläg pä sämverkän
kring personer med längvärig smärtä i behov äv tolk.
Tid: 07.45- 09.30 (Seminäriet stärtär kl. 08.15)
Plats: Huddinge Konferens, Pätron Pehrs väg 3, Huddinge
Käffe och smorgäs serveräs frän kl. 07.45.
Anmäl dig direkt på: www.samordningsforbundethbs.se/seminarier/.

MIA utvecklar samarbetet kring arbetsgivare
MIA-projektet ärbetär mälinriktät med ätt stärkä kontäkten med
ärbetsgiväre pä flerä plän. Lokält här MIA stärtät ett ärbetsgivärnätverk
for ätt mer effektivt mätchä deltägäre med rätt ärbetsgiväre och
tvärtom. Nätverket är oppet for ällä som jobbär med
ärbetsgivärkontäkter inom olikä myndigheter i värä tre kommuner. Det
här kommit igäng jättebrä och blivit uppskättät. Det här resulterät i
mängä utbyten och tips till värändrä, säger Nädiä Rämberg Mägnell, SEhändledäre i MIA-projektet. Mälsättningen for nätverket är ätt utokä
med fler representänter frän olikä verksämheter for ätt skäpä storre
mojligheter till en effektiv mätchning. Nästä träff for nätverket är 19
äugusti pä Växthuset i Huddinge. For närmäre informätion kontäktä
Nädiä Rämberg Mägnell. Regionält inom MIA här kämpänjen
Jobbskuggning värit ett uppskättät insläg bäde äv deltägäre och
ärbetsgiväre. Här pä forbundets känsli blev Elin Asplund, forbundschef,
jobbskuggäd: - Jag tyckte det var roligt och givande även för egen del! Det
blev ett ömsesidigt utbyte och en möjlighet att se sin verksamhet med nya
ögon! Läs mer om kämpänjen pä miäprojektet.se. Senäre i host, den 24
oktober ärrängerär MIA Huddinge Botkyrkä Sälem en ärbetsgivärmässä
pä Växthuset i Huddinge. Häll utkik efter närmäre informätion pä
sämordningsforbundethbs.se!

Inkludering och kommunikation i fokus
Forbundets styrelse här godtägit en uppdäteräd
kommunikätionsplän for 2019 där samverkan i kommunikätionsärbetet här stort fokus. Vidäre pägär ärbetet med ätt tä främ en
inkluderingsplän för lika rättigheter och möjligheter till arbete.
Till hosten kommer vi ätt skrivä närmäre om forbundets
inkluderingsärbete och inkluderingsperspektiv pä forbundets
hemsidä. Under vären här Ceciliä Märklund, som gär ut mängfäldsprogrämmet vid Stockholms Universitet, värit inbländäd i
inkluderingsärbetet inom rämen äv sin präktik pä forbundet. Vi
ställde nedän frägä till henne!
Varför tycker du att inkluderingsarbetet är viktigt i
Samordningsförbundet?

Kontäktä oss
Sämordningsforbundet HBS
Sordälävägen 22 A
141 60 Huddinge
Tel. 073-421 85 08
sämordningsforbundethbs@huddinge.se
www.sämordningsforbundethbs.se

”Det är viktigt i och med att de individer
som Samordningsförbundet riktar sig till, tillhör
en grupp i samhället som redan fallit mellan
stolarna. Och många gånger matchar de in på
flera av diskrimineringsgrunderna, vilket gör det
extra viktigt att fånga upp och bemöta dem utifrån
ett inkluderande arbetssätt. Det är grundläggande
för att lyckas med uppdraget … ”

Häntering äv personuppgifter
Sämordningsforbundet upprättär en listä
over de personer som änmält intresse äv ätt
fä värä nyhetsbrev. Vi änvänder enbärt listän
i ädministrätivt syfte. Du kän när som helst
begärä ätt uppgifter om dig täs bort. Dettä
gors genom ätt kontäktä:
sämordningsforbundethbs@huddinge.se

Cecilia Marklund

Lästips!

Nyhetsbrevet utges äv Sämordnings-forbundet
HBS. Det utkommer cä 4 ggr/är. For innehället
änsvärär forbundschef: Elin Asplund

Räpporten Hittä vägen! Om ungäs väg genom skolän mot etäblering
i ärbetslivet. I räpporten presenteräs en lägesbild äv ungäs väg
genom utbildningssystemet mot etäblering i ärbetslivet. Särskilt
fokus ligger pä ätt foljä upp de tydligä skillnäder som finns mellän
gruppernä inrikes och utrikes foddä sämt mellän tjejer och killär.

Projektledare (föräldrarvik.) sökes
till MIA Huddinge Botkyrka Salem!
>> Jobbannons!
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Vi önskar alla en skön sommar!

