Samordningsförbundet Samspelets

Nyhetsbrev
Maj 2010
Heldag för styrelse och
beredningsgrupp 5 maj
Berth Danermark, professor vid Örebro Universitet
föreläste om Samverkan.
Berth poängterade:
- vikten av att strukturella betingelser skapas hos
varje part för att samverkan ska kunna fungera.
Man måste röja hindren innan och se på främjande
faktorer – att vara proaktiv istället för reaktiv.
- Det behövs respekt, förståelse, kunskap och tillit
för att samverkan ska fungera.
- Samverkan tar tid och är inget man bara ”lägger
ovanpå alla andra arbetsuppgifter”.

Projekten totalt
Fler och fler deltagare finns i verksamhet
finansierad av förbundet.
Vecka 18 fanns totalt 117 deltagare.
Kö finns till båda Futuro-projekten och VäxtKraft.
Däremot finns platser i PåGång och JobbTorg.

Möjlighet till Studiebesök
Första måndagen i varje månad kl. 13.30 finns
möjlighet till studiebesök för handläggare och
eventuella deltagare i Karlstad.
Besök bokas hos samordnaren för projektet.

Ny samordnare i PåGång
Mia Eriksson, som kommer från
Arbetsförmedlingen, arbetar sen den 3 maj som
samordnare för PåGång.
Mia hälsas hjärtligt välkommen till oss!
maria.eriksson3@karlstad.se 076-816 5030

Lediga Jobb!
Just nu har vi TRE lediga jobb att söka!
 JobbCoach till projekten Futuro och
VäxtKraft
 Projektledare/Coach till Samverkstan
 JobbCoach till Samverkstan
Du hittar jobben internt under offentliga jobb
Du kan också maila undertecknad för information

Rapport från styrelse 100507
Protokollet finns att läsa på www.samspelet.se i
mitten av vecka 21. Här är några av punkterna:
 Nytt projekt beslutat, Samverkstan
Verksamheten vänder sig till dem som pga psykisk
funktionsnedsättning inte klarar att ta sig ut på
arbetsmarknaden med hjälp av ordinarie insatser.
Samverkstan innebär att Arbetsförmedlingen
hänsvisar den aktivt sökande till projektet. Personen
går direkt ut i ett arbete och får genom metodiken
Supported Employment (SE) hjälp och stöd i att få
ett fungerande vardags- och arbetsliv.
Andra punkter på dagordningen var bland annat:
- Budgetuppföljning
- Rapport från Nationella konferensen i
Malmö 21-22 april

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.

Hälsningar
Samspelet
/ Meta Fredriksson- Monfelt
ansvarig tjänsteman

