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Våren är här!

Kick-off

Projekten totalt
Fler och fler deltagare finns i verksamhet finansierad
av förbundet. Under vecka 10 fanns totalt 98
deltagare. Omsättningen ökar då flera avslutas för att
gå ut i arbete, studier eller praktik, och nya deltagare
slussas in.
Vecka 11 finns nästan ingen kö till något projekt.
Därför är det viktigt att handläggarna hos våra
samverkansparter identifierar medborgare med
behov av samordnad rehabilitering och remitterar
till Samspelet.

Rapport från styrelse 100312
Protokollet finns att läsa på www.samspelet.se i
mitten av vecka 12. Här är några av punkterna:






Rapport gavs av Susanne Forslund och
Thomas Lundberg från gjord ettårsutvärdering
av projekt Futuro. Utvärderingen syfte är att
få kunskap om eventuella korrigeringsbehov
inför fortsatt arbete. Utvärderarna pekar på
några punkter; organisationen med behoven
projektägare och styrgrupp, deltagartiden i
relation till målgruppen samt projektplanens
mål och metodik.
Nya idéer om hur myndighetssamverkan kan
utvecklas och främjas hos våra partners ligger
i förbundets uppdrag och intresse. Mallen
finansiering av förbundet till samverkansprojekt beslutades i syfte att underlätta för den
part som ansöker om medel och för att
styrelsen ska kunna fatta väl grundade beslut.
Styrelsen beslutade att bevilja äskade medel
till det samverkansprojekt som inom kort ska
startas av IFO och Arbetsförmedlingen i
Kristinehamn. Syftet är att genom ny metodik
minska risken för bidragstagare att fastna i
kommunal försörjning. Förbundet finansierar
en näringslivscoach med fokus på praktik i
och stöttning mot näringslivet för ett få en för
båda parter trygg övergång mot en anställning.
Samordnare för projektet finansieras av
Arbetsförmedlingen. Kommunen är
projektägare.

Futuro Karlstad Några slutar och nya kommer.
Av dem som avslutats i och med vecka 10 har 64 %
nått målet studier eller fortsatt praktik. 42 % av har
deltagit under längre tid än 1 år.
Futuro Krhmn Grums. 8 deltagare finns i Grums
och 10 i Kristinehamn. En deltagare har påbörjat
studier och en annan är på väg i praktik/arbete.
PåGång. Nu börjar remisserna strömma in än mer i
Kristinehamn och Karlstad. Många kommer från
Arbetsförmedlingens ”Arbetslivsintroduktion”.
Platser finns kvar så det är bara att fylla på!
Pontus kommer att sluta den 1 maj för att åter arbeta
hos Friskvården Värmland.
Annonsering av ny samordnare kommer ut internt
vecka 11. Är du intresserad att jobba hos oss? SÖK!
VäxtKraft Även här avslutas deltagare och nya
kommer istället. Nu planeras ”vårbruket” för fullt!
JobbTorg har nu börjat få snurr på verksamheten.
Vecka 10 fanns 32 deltagare, några har avslutats
varav 1 person fått arbete.
I dag torsdag 18 mars går ett pressmeddelande ut om
förbundet med JobbTorg i huvudfokus.
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