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Där kan du läsa om Covid-19-läget, försäkringar,
slutrapport Insikt mm mm

Samverkan på Covid- villkor!

Vi är rädda om våra deltagare, och fortsätter genom
kreativa, ofta digitala lösningar, att ge stöd.
Våra parter har fått andra prioriteringar än tidigare
vilket innebär att samverkan inte alltid kan prioriteras.
Det är därför än viktigare att finansierade insatser står
stabilt och finns som en trygghet och stöd när mycket
annat gungar.
Vi försöker, enligt Folkhälsomyndighetens
föreskrifter, tillsammans med restriktioner hos våra
parter, att få till fysiska möten enskilt eller i grupp.
Naturen ger många möjligheter!
När det inte funkar uppstår kreativa lösningar.
T.ex. att kunna hålla möten ute under tak.

- Tillitsbyrån, projektägare Grums kommun
Styrelsen beslutade att tillstyrka 500 tkr i 5 år för att
finansiera en sammanhållande processledare som
utformar en samarbetsplattform. Tillitsagenter ska
möta de komplexa behov som identifierats, specifikt
inom målgruppen 15–29 år. Målet är att skapa bättre
förutsättningar för att nå god och jämlik hälsa i
Grums. På kort sikt förväntas effekter på både
samhälls- och individnivå.
Projektet har förarbetats i samarbete med Regionens
utvecklingsenhet. Både Grums kommun och
Regionen tillskjuter egna medel till projektet. med
Genom användarinvolvering utforskas
gemensamma grunder för tillit hos ungdomar,
verksamheter och andra samhällsaktörer.
Jämställdhetsintegrering är en del i arbetet.
Inflöde SAMSIP, Stegar och TRIS minskar

Caroline,
Ulrica och
Camilla
tillser att
nya
möjligheter
skapas
Här kan vi ha föredragningar, workshops mm på
behörigt uppmätt avstånd.
Flera deltagare kommer, pga rådande läge, att vara
inskrivna längre i våra insatser än planerat. Det är
stora svårigheter att hitta arbetsträningsplatser – en
naturlig del i effekterna av pandemin.
Digitala möjligheter

För många deltagare och medarbetare är digitala
lösningar bra och för andra mindre bra.
Vad som inte är så bra är att det finns flera olika
system, med olika säkerhetssystem, vilket innebär
vissa svårigheter.
Svårigheter är till för att övervinnas!
Vi letar ständigt för att hitta nya möjligheter!

Inflödet till SAMSIP, Stegarna och TRIS har
minskat avsevärt sen mitten av mars.
Genom digitala lösningar, enbart eller i kombination
med fysiska möten, kan Samspelet fortsatt vara
behjälpliga i samverkansfrågor utifrån personens
fokus.
Hör av dig till Camilla, Caroline eller Kristin!
Många behöver stöd, kanske speciellt i dessa tider
Planerat i dagsläget

Konferens Våld i nära relationer 1 okt. 1300-1630
Håll dig uppdaterad

www.samspelet.se/anslagstavla här finns nyheter
https://www.facebook.com/samspelet.se/
Här informerar vi kontinuerligt gällande nuläge i
deltagarinsatser, SAMSIP-möten, förändringar kring
möten och konferenser, lediga arbeten mm mm
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