Samordningsförbundet Samspelets

Nyhetsbrev
Juni 2010
Regional konferens, Göteborg
9 personer från ”Samspelet” deltog i konferensen
Åpropå Samverkan – Metoder för att ta ett steg
vidare. En givande dag som avslutades av Mark
Levengood med orden:
Samverkan är inte en metod utan en attityd.

Projekten totalt
Vecka 22 fanns totalt 148 deltagare i verksamhet
finansierad av förbundet. Det är JobbTorg som står
för den stora ökningen. Även PåGång har ökat sitt
intag sen förra nyhetsbrevet.
Det finns fortfarande möjlighet för fler att delta.
Kö finns till båda Futuro-projekten och VäxtKraft.
Vi jobbar hårt för att få möjlighet för fler att delta i
dessa verksamheter.

Sommar hos Samspelet!
Under sommaren kommer vi har
stängt vecka 27 till och med vecka 30.
Kontakta din samordnare om du har funderingar
kring stängningen.
Vi öppnar igen vecka 31. Då kommer Maria
Vackinger och undertecknad åter från semestern.
Full kapacitet blir det vecka 33.
Dock kommer verksamheten i PåGång inte i drift
förrän 6 september pga att Mia ska gå en kurs.

Möjlighet till Studiebesök 6 sept
Första måndagen i varje månad kl. 13.30
finns möjlighet till studiebesök för handläggare
och deltagare i Karlstad.
Start efter sommaren blir 6 sept.
Besök bokas hos samordnaren för projektet.
PåGång bokas via 070-6909083 alt.
meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Rapport från styrelse 100604
Protokollet finns att läsa på www.samspelet.se i slutet
av vecka 24. Här är ett axplock av punkter:
 Ett-årsutvärderingen av VäxtKraft presenterades för
styrelsen. Ansvarig tjänsteman har fått i uppdrag att
återkomma med förslag till förändringar utifrån
samarbete med berednings- och samverkansgrupp.
 Beslut om Payoff-utvärdering, Futuro-projekten
 Pengar kan, från september, sökas från staten för
Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med
psykisk diagnos/funktionsnedsättning. Behovet
undersöks via berednings- och samrådsgrupp.
 Styrelsen har för avsikt att bevilja en lunch- till
lunch- konferens i september för förbundets
grupperingar. Program, utarbetat av beredningsgruppen
ska först godkännas.
 ESF-medel har gemensamt sökts av Värmlands fem
samordningsförbund för Innovativa insatser före, under
och efter arbetslivsintroduktionen. Fryksdalens
Samordningsförbundet blir projektägare

ISF´s utvärdering
Institutet för social socialförsäkring har utvärderat
Handlingsplanssamverkan, Finsam 2 och Finsam 4.
Bedömningen är : 4-parts-Finsam ( Samordningsförbunden) har de bästa förutsättningarna för att lyckas
utifrån både deltagar- och organisationsperspektiv.
Förbundens konstruktion innebär att relevanta aktörer
inkluderas i arbetet där individen är huvudpersonen i de
insatser som beskrivits. Verksamheten är väl förankrad
såväl bland politiker som bland de samverkande
organisationerna.
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