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Filmer om psykisk hälsa
Vi vill gärna påminna om de användbara filmerna om Psykisk hälsa. Filmerna
blandar allvar och humor. De har enkla
och begripliga budskap och är gjorda
för att passa både gammal och ung.
De åtta delarna kan ses fristående men
fungerar bäst i nummerordning. Se alla
filmerna kostnadsfritt på
Filmer om psykisk hälsa

Länsgemensamt kalendarium
Boosta LF
Välkommen till nätverksträff - det
lösningsfokuserade nätverket i Västmanland

29

augusti
Micke och Martin

Sussan

Datum: 29 augusti 2016
Plats: Expectrum Västerås
Förmiddag: 8.45-12.15
med Mikael Thunblom och Martin
Larsson och Sussan Öster
Eftermiddag: 13.15 - 15.30
Idéverkstad kring nästa ledtrådskonferens som sker den 15-16 februari 2017.
Läs mer här:
Nätverksträff i LF 29 augusti 2016
Kommande aktivieter se:
Kalendarium - Samordningsförbunden i Västmanlands län

Mellan hägg och syren, snart
kan vi gå med bara ben…

Trevlig sommar önskar
Ann, Ann-Kristin och Linda

Norra Västmanland
Årsredovisning för Norra
Västmanlands Samordningsförbund
De tre samordningsteamen har fortsatt sitt
framgångsrika arbete. De
har under året arbetat
med 147 deltagare. Av de
som avslutade insatsen
under året gick 58 % vidare till arbete,
studier eller arbetslivsinriktad rehabilitering utan behov av samordnat stöd! Det
är resultat som vi ska vara stolta över!
Nio utbildningsinsatser riktade till ledare
och annan personal med sammanlagt 226
deltagare. Lösningsfokuserad grund-,
fortsättnings- och ledarskapsutbildning
samt myndighetsgemensam utbildning
om psykisk hälsa/ohälsa och bemötande.
Flera utvärderings-/utvecklingsinsatser,
där förbundet bland annat har fortsatt
medverka i ett nationellt arbete med
att ta fram ”tecken” (indikatorer) och
metoder för att mäta framgångsrik
finansiell samordning av rehabilitering.
Mer info: Årsredovisning 2015

Grundutbildning
lösningsfokus hösten 2016

En modifierad version av grundutbildning kommer att hållas i augustiseptember. Utbildningen kommer
att ske i Fagersta och vara uppdelad
på 7-8 halvdagar. Ett antal platser är
reserverade för dem som skulle ha gått
den utbildning som blev inställd i höstas.
Vid intresse – håll utkik på förbundets
hemsida. Mer info kommer inom kort:
Aktuellt - Norra Västmanlands
samordningsförbund

www.samordningvastmanland.se

forts. nästa sida

Norra Västmanland
Mitt Val – en arbetsförberedande insats
Mitt Val handlar om att, genom
gruppsamtal på lösningsfokuserad
grund, stödja gruppdeltagare till ett eget
val för sin framtid.
Målet är att insatsen ska leda till ett
förbättrat stöd till långtidssjukskrivna
och långtidsarbetslösa att långsiktigt
lyckas i en övergång till arbete och för
att förkorta tiden i sjukförsäkringen och
arbetslöshetsförsäkringen.
Personal från Försäkringskassan och
samordningsteamen kommer att arbeta
tillsammans med klientgrupper.
Mitt Val startar i september.

Ann Åkerlund Rilegård
073-649 84 99
ann.rilegard@fagersta.se

Västerås
Nya insatser Västerås

Pilotprojekt Etableringsresurs

Mitt Val - en arbetsförberedande insats

Syfte
Fler nyanlända ska snabbare integreras
i det svenska samhället genom ökade
språkkunskaper samt ökad kunskap om,
och erfarenhet inom yrkeslivet.
Mål
Fler nyanlända ska efter etableringen
gå ut direkt i egen försörjning genom
arbete eller studier. Vad är strategin?
Läs mer här:
Pilotprojekt Etableringsresurs

Syfte
Skapa bättre förutsättningar för långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa att
lyckas i en övergång till arbetsmarknaden
och att förkorta tiden i sjukförsäkringen
och arbetslöshetsförsäkringen.
Mål
• Förkorta tiden i det förstärka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan.
• Fler ska hitta långsiktiga lösningar för
att komma ut i arbete eller studier.
• Färre ska återvända till sjukförsäkringen eller till arbetslöshet.
Lösningsfokuserat arbete i praktiken!
Läs mer här: Mitt val

Fr.o.m den 1 juli…
... blir den lyckade satsningen Pilotmodell:
Samordningsteam Västerås en tillsvidareverksamhet med Samordningsförbundet
Västerås som ägare.
Läs mer här:
Pilotmodell: Samordningsteam
Västerås

Ann-Kristin Ekman
021-39 21 45
ann-kristin.ekman@vasteras.se

Västra Mälardalen
Hälsans väg till
egen försörjning
Ytterligare ett runda bords-samtal ägde
rum 19 maj i Köping kring hur myndigheter, studieförbund, folkbildning och
gröna näringar kan arbeta tillsammans
från asylprocess till jobb. Resultatet blev
många konkreta planer på att ta kontakt
och komplettera varandras insatser. Ett
nätverk kring dessa frågor finns nu i
Köping och vi hoppas att det växer.

Socialt företagande i KAK:
slutrapport och
informationsfolder

Få koll på läget kring
Socialt företagande! Vad
gäller och hur olika kan
det se ut? Läs mer här:
Socialt företagande, ASF

13 juni: Lösningsfokus i
arbetet med barn
och unga i KAK

17 juni: Från särskola
till arbete - unga med
funktionsnedsättning

Alla som jobbar med
barn och ungdomar i
Köping-Arboga
-Kungsör, bjuds in till
en halvdag. Vi har en växande skara
unga som mår dåligt och riskerar att
inte klara skolans mål och arbetslivets
krav och därigenom hamna i utanförskap redan i ung ålder. Det är dags för
oss att tänka tillsammans kring detta.
Föreläsarna Martin Larsson och Mikael
Thunblom arbetar med att implementera lösningsfokus och supportgrupper
i skolorna i Västerås. Mer info och
anmälan:
Aktuellt och kalender

Välkommen att träffa Jessica
Arvidsson, nyligen disputerad
vid Högskolan i Halmstad,
som berättar om sina resultat som rör ungas sysselsättning efter gymnasiesärskolan.
Hennes avhandling baserar sig bl.a. på
studier av 13 000 elever som avslutat gymnasiesärskolan mellan åren 2000 till 2011
och har kartlagt faktorer som underlättar
övergången till arbetslivet för personer
med intellektuella funktionshinder.
Mer info och anmälan:
Aktuellt och Kalender

13
juni

17
juni

Linda Anderfjäll
073-662 89 63
linda.anderfjall@koping.se

www.samordningvastmanland.se

